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BAB I 
PENJELASAN PENGISIAN  

KUESIONER RKD07.IND BLOK XI  
 
 
 

Pengukuran antropometri meliputi pengukuran berat badan dan tinggi/ panjang badan. 
Pengukuran tekanan darah mencakup tekanan darah sistolik dan diastolik, beserta 
denyut nadi. Pengukuran lain yang dilakukan adalah lingkar perut,  lingkar lengan atas 
(LILA), visus, dan gigi permanen. 
 
Jenis alat yang digunakan dan sasaran dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 
 

Pengukuran Nilai Normal Alat yang digunakan ART yang diukur 

Berat Badan   Timbangan digital 
merek AND 

Semua ART  
 

Tinggi Badan   
 

 Microtoise ART umur ≥ 2 tahun 

Panjang Badan  Length measuring 
board 

ART umur < 2 tahun 

Tekanan Darah Diastolik:<90 mmHg 
Sistolik:<140 mmHg 

Digital Sphygmoma 
nometer  

ART umur ≥ 15 tahun 

Denyut Nadi  Denyut < 90 kali/ 
menit 

Panel nadi pada Digital 
Sphygmoma nometer  

ART umur ≥ 15 tahun 

Lingkar  perut Laki: ≤90 cm 
Perempuan: ≤80 cm 

Pita ukur ART umur ≥ 15 tahun 

LILA  Pita LILA Wanita usia subur (15 – 
49 tahun) termasuk Ibu 
hamil 

Visus Mata kanan dan kiri: 
20/20 

Snellen chart 
Pinhole 

ART umur ≥ 5 tahun 

Gigi permanen  Kaca mulut, senter ART umur ≥ 12 tahun 
 

 
Hal penting yang harus diperhatikan pada Blok XI adalah kelompok umur dan jenis 
kelamin ART yang diukur. 
 
 
PENGUKURAN ANTHROPOMETRI, TEKANAN DARAH, LINGKAR PERUT, DAN 
LILA 
 
Rincian 1. Berat badan (kg) (Semua Umur) 
Lakukan pengukuran berat badan dengan menggunakan Timbangan Berat Badan digital 
merek AND. 
 

Isikan hasil penimbangan dalam kotak yang tersedia pada Blok XI RK07.IND. 
 
Rincian 2a. Tinggi Badan (cm)/ Panjang Badan (cm) (Semua Umur) 
Pada responden < 2 tahun dilakukan panjang badan  dengan menggunakan Length 
measuring board dalam posisi tidur. Sedangkan pada responden ≥ 2 tahun dilakukan 
dalam posisi berdiri. 
 

Isikan hasil pengukuran tinggi atau panjang badan dalam kotak yang tersedia pada  
Blok XI RK07.IND. 
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Rincian 2b. Posisi Pengukuran TB/PB (Khusus Balita) 
Catat posisi pengukuran tinggi badan/ panjang badan. 
 

Lingkari satu kode jawaban sesuai posisi pada saat dilakukan pengukuran dan 
pindahkan ke dalam kotak yang tersedia pada Blok XI RK07.IND. 

Kode 1 jika "Berdiri", atau kode 2 jika "Terlentang” 
 
Rincian 3. Tekanan Darah dan Denyut Nadi (ART Umur ≥ 15 Tahun) 
Pengukuran tekanan darah dan denyut nadi dengan menggunakan Digital 
Sphygmomanometer. 
 
Pengukuran dilakukan 2 kali berturut-turut dengan interval 2 menit. Apabila terdapat 
selisih tekanan darah >10 mmHg pada pengukuran ke 1 dan ke 2 baik pada sistolik dan 
atau pada diastolik, lakukan pengukuran ke 3.  
 

Isikan hasil pengukuran tekanan darah dalam kotak yang tersedia pada  
Blok XI RK07.IND. 

 
Rincian 4. Lingkar perut (ART Umur ≥ 15 Tahun) 
Lakukan pengukuran lingkar perut dengan menggunakan pita ukur (cm). 
 

Isikan hasil pengukuran tekanan darah dalam kotak yang tersedia pada  
Blok XI RK07.IND. 

 
Rincian 5. Lingkar lengan atas (Wanita Usia Subur, Umur 15-45 Tahun) 
Lakukan pengukuran lingkar lengan atas dengan menggunakan pita LILA (cm). 
 

Isikan hasil pengukuran LILA dalam kotak yang tersedia pada Blok XI RK07.IND. 
 
 
PEMERIKSAAN VISUS  
 
Visus diperiksa khusus untuk ART yang berumur di atas 5 Tahun 
 
Rincian 6. Apakah mata [NAMA] mengalami gangguan: (LAKUKAN PENGAMATAN) 

- Juling 
- Konjungtiva: ada pterigium atau tidak 
- Kornea: ada parut atau tidak 
- Lensa: jernih atau keruh/ warna putih 

 
1. Juling adalah gagalnya kedua mata bersama-sama mengarahkan pandangannya 

pada suatu titik atau benda akibat tidak seimbangnya kekuatan otot penggerak mata. 
 

 

Mata normal 
 

 
Mata juling Mata juling Mata juling 
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2. Pterigium adalah pertumbuhan jaringan yang berbentuk segitiga yang mengarah/ 
masuk ke dalam kornea 

 

  
           

3. Parut kornea adalah parut pada kornea yang berwarna putih yang terbentuk karena 
infeksi, trauma dan kekurangan vit.A. 

 

  
 

4. Lensa keruh/ Katarak adalah kekeruhan pada lensa yang mengakibatkan turunnya 
tajam penglihatan. 

 

 
 
 
Rincian 7. Menggunakan kacamata? 
Amati dan tanyakan kalau tidak jelas, apakah responden menggunakan kacamata. 
 

Lingkari satu kode jawaban sesuai hasil pengamatan pengumpul data  atau sesuai 
jawaban responden dan pindahkan ke dalam kotak yang tersedia pada  

Blok XI RK07.IND. 
Kode 1 jika "Ya", atau  kode 2 jika "Tidak” 

 
Rincian 8 dan 9. Pemeriksaan Visus  
Lakukan pemeriksaan visus dengan menggunakan kartu Snellen. 
Apabila pada hasil pemeriksaan visus tidak didapatkan 20/20 pada mata kanan atau 
mata kiri, lakukan pemeriksaan visus sekali lagi dengan menggunakan Pinhole. 
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PEMERIKSAAN GIGI 
 
Rincian 10. Pemeriksaan Status Gigi Permanen (ART Umur 12 Tahun) 
Lakukan pemeriksaan status gigi permanen dengan menggunakan senter dan kaca 
mulut.  
Catat apa yang terlihat oleh pengumpul data pada masing-masing kondisi gigi 
dalam gambar diagram gigi.  
 

Hitung jumlah kerusakan dengan spesifikasi masing-masing (D,M,F, K), isikan hasil 
penjumlahan dalam kotak yang tersedia pada Blok XI RK07.IND. 

 
 
PEMERIKSAAN DARAH DAN URIN 
 
Rincian 11. Apakah diambil spesimen darah? 
Pengambilan spesimen darah hanya dilakukan pada 10 persen blok sensus yang akan 
ditetapkan oleh BPS. 
 
Lingkari satu kode jawaban sesuai dengan kondisi di lapangan dan pindahkan ke dalam 

kotak yang tersedia pada Blok XI RK07.IND. 
Kode 1 jika "Ya", atau  kode 2 jika "Tidak” 

 
Rincian 12. Stiker Nomor Darah 
Untuk responden yang terpilih untuk pengambilan darah, tempelkan stiker laboratorium 

pada tempat yang tersedia. 
 
Beberapa hal umum yang penting untuk diketahui dalam penggunaan stiker 
nomor: 

a) Stiker Nomor Identitas Pemeriksaan Darah terdiri dari 6 digit 
b) Satu Tim Pengumpul Data mempunyai lembar stiker yang berisi nomor identitas 

pemeriksaan sejumlah yang telah ditentukan  
c) Setiap ART terpilih mempunyai nomor identitas khusus/ unik, sehingga setiap 

ART akan mempunyai nomor sendiri dan tidak boleh sama untuk setiap ART 
dalam rumah tangga maupun blok sensus bahkan provinsi. Harus berhati-hati 
dalam penggunaannya. Jangan tertukar penggunaan lembar stiker  

 
Cara yang digunakan dalam Riskesdas adalah memakai identitas khusus yang unik 
untuk setiap individu. Unik dalam arti tidak ada satupun yang sama diantara individu se-
Indonesia yang menjadi sampel. Identitas unik tersebut dicantumkan dalam kuesioner, 
spesimen, dan form hasil pemeriksaan. 
 
Stiker nomor untuk Darah 

Sampel darah yang diambil pada survei ini adalah seluruh Anggota Rumah Tangga 
pada Blok Sensus terpilih. Pada hari berikutnya ART terpilih mendatangi laboratorium 
yang ditunjuk untuk dilakukan pengambilan darah. 
 
 
a) Apabila pewawancara sudah menemukan ART yang menjadi sampel dalam 

Rumah Tangga untuk diambil darah, maka siapkan lembar stiker darah 
b) Setiap ART yang diambil darahnya diberi stiker nomor. Lepaskan stiker tersebut 

ditempelkan pada kuesioner dan form penghubung (sebanyak 3 rangkap) 
c) Gunakan form penghubung, tuliskan nama Provinsi, Kabupaten, dan nama 

Anggota Rumah Tangga (ART) kemudian tempelkan stiker nomor pada kolom 
Stiker untuk Anggota Rumah Tangga yang sama dengan point b  
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d) Stiker nomor yang ditempelkan untuk mengidentifikasi satu ART harus 
diambilkan dari satu baris yang sama dan jangan sampai tertukar dengan ART 
lain 

e) Lakukan hal yang sama untuk ART lain seperti point b,c, dan d  
f) Pengambilan stiker nomor untuk ART lainnya berurutan dari atas dan 

diselesaikan terus ke bawah, jangan berpindah-pindah baris secara tidak teratur 
g) Perpindahan baris yang tidak berurutan boleh dilakukan jika salah satu stiker dari 

baris yang sama, tidak dapat digunakan (cetakan rusak atau kesalahan pada 
saat menggunakan) maka seluruh stiker nomor yang menyangkut identitas ART 
tersebut harus diganti dari baris berikutnya.    

 
Catatan:  
1. Nomor terdiri 6 digit dengan rincian Identitas unik dituangkan dalam bentuk 

penomoran. Jumlah digit nomor yang digunakan adalah enam yang terdiri dari 
dua digit awal yaitu satu angka dan satu abjad merupakan ciri provinsi, empat 
digit berikutnya adalah angka unik untuk setiap individu dalam setiap provinsi.  

2. Satu lembar Form Penghubung untuk 1 RT.  
 

Tim pewawancara hanya membawa sejumlah nomor yang diperlukan dalam timnya.  
 
Tabel 2 adalah contoh daftar nomor stiker per kabupaten. Secara lebih rinci untuk 
masing-masing kabupaten dapat dilihat pada daftar pembagian stiker menurut wilayah. 
Sebagai contoh tim yang bertugas di kabupaten Simeulue provinsi NAD pada saat 
pengumpulan data menggunakan stiker dengan nomor 0A0001 sampai dengan 0A0300. 
Tim yang bertugas di kabupaten Aceh Singkil provinsi NAD menggunakan stiker  dengan 
nomor 0A0301 sampai dengan 0A0600. 
 

Contoh Daftar Nomor Stiker Per Kabupaten 
 
NANGGROE ACEH DARUSSALAM 

BIOMEDIS 
KODE KABUPATEN/KOTA 

BS  RT   IND  
 Σ  

KUMULATIF 
JML 

STIKER 
  

KODE 
No. 

AWAL 
No. 

AKHIR 

01 Simeulue 3 16 5 240 200 0A 1 300 

02 Aceh Singkil 3 16 5 480 200 0A 301 600 
03 Aceh Selatan 3 16 5 720 260 0A 601 900 

 
Contoh lain adalah tim yang bertugas di kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat pada saat 
pengumpulan data menggunakan stiker dengan nomor 1C0001 sampai dengan 1C0300. 
Tim yang bertugas di kabupaten Sukabumi provinsi Jawa Barat menggunakan stiker 
dengan nomor 1C0301 sampai dengan 1C0600. 
 
JAWA BARAT 

BIOMEDIS KODE KABUPATEN/KOTA 
BS  RT   IND  

 Σ  
KUMULATIF 

JML 
STIKER 

  
KODE 

No. 
AWAL 

No. 
AKHIR 

01 Bogor 3 16 5 240 200 0A 1 300 

02 Sukabumi 3 16 5 480 200 0A 301 600 

 
Pada saat pengumpulan data di masyarakat, pewawancara membawa kuesioner, form 
penghubung, dan lembar stiker nomor. Lembar stiker berisi nomor yang sama (dalam 1 
baris) untuk setiap individunya sebanyak 7 buah (lihat contoh). 1 lembarnya terdiri dari 
20 nomor yang berbeda untuk 20 individu yang berbeda. Perhatikan nomor antar 
individu tidak boleh sama. 
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Contoh: lembar stiker 
 

                      

0A0001   0A0001   0A0001   0A0001   0A0001  0A0001  0A0001 
                        

0A0002   0A0002   0A0002   0A0002   0A0002  0A0002  0A0002 
                        

0A0003   0A0003   0A0003   0A0003   0A0003  0A0003  0A0003 
                      

 
Tabel berikut adalah daftar kode unik untuk sampel darah pada setiap provinsi. 

 
Daftar Kode Stiker Darah Per Provinsi 

 
No  Provinsi  No awal  No Provinsi  No awal 

1 N A D 0A0001  17 Bali 1F0001 
2 Sumatera Utara 1A0001  18 Nusa Tenggara Barat 2F0001 
3 Sumatera Barat 2A0001  19 Nusa Tenggara Timur 3F0001 
4 Riau 3A0001  20 Kalimantan Barat 1G0001 
5 Jambi 4A0001  21 Kalimantan Tengah 2G0001 
6 Sumatera Selatan 5A0001  22 Kalimantan Selatan 3G0001 
7 Bengkulu 6A0001  23 Kalimantan Timur 4G0001 
8 Lampung 7A0001  24 Sulawesi Utara 1H0001 
9 Bangka Belitung 8A0001  25 Sulawesi Tengah 2H0001 

10 Kepulauan Riau 9A0001  26 Sulawesi Selatan 3H0001 
11 DKI Jakarta 1B0001  27 Sulawesi Barat 4H0001 
12 DI Yogyakarta 2B0001  28 Sulawesi Tenggara 5H0001 
13 Banten 3B0001  29 Gorontalo 6H0001 
14 Jawa Barat 1C0001  30 Maluku 1K0001 
15 Jawa Tengah 1D0001  31 Maluku Utara 2K0001 

  2D0001  32 Papua 1M0001 
16 Jawa Timur 1E0001  33 Irian Jaya Barat 2M0001 

  2E0001     
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Contoh: Cara Penggunaan Stiker Darah 
 

PEMERIKSAAN DARAH DAN URIN 

11. Apakah diambil spesimen darah 1. Ya 2. Tidak  KE XI.13 atau KE CATATAN PENGUMPUL DATA  

12.  STIKER  NOMOR DARAH TEMPEL DI SINI 

13 Apakah diambil Urin (khusus ART umur 6 – 12 thn) 1. Ya 2. Tidak  KE CATATAN PENGUMPUL DATA  

14. STIKER NOMOR URIN TEMPEL DI SINI 

 

CATATAN PENGUMPUL DATA 

 

 
 
0A0001   0A0001   0A0001   0A0001   

                
0A0002   0A0002   0A0002   0A0002   

                
0A0003   0A0003   0A0003   0A0003   

 
 

 
FORM  PENGHUBUNG 

(diisi tim kesmas) 
 
 
 

   DIISI OLEH TIM PEWAWANCARA LIHAT JAWABAN B35-B36 DI RKD07.IND 

No. 
Urut Nama ART Usia Stiker 

Nomor Darah 
Hamil 

1.Ya    2. Tidak 
Riwayat Menderita Diabetes 

1.Ya     2. Tidak 

(1) (2) (3) (4) (6) (5) 

1. Hasan     

2. Siti     

3. Tuti     

4.      

5.      

6.      
 
 
 
 

0A001 

Kuesioner Individu 

Stiker Darah 

0A001 

0A002 

0A003 
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Rincian 13: Apakah diambil sampel urin (khusus ART 6-12 th) 
 
Lingkari satu kode jawaban yang sesuai dan Isikan ke dalam kotak yang tersedia pada 

Blok XI RK07.IND. 
Kode 1 jika "ya", 2 jika "tidak” 

 
Rincian 14: Stiker Nomor Urin (Rumah Tangga di 30 Kabupaten/Kota)  
 
• Pengambilan sampel urin anak umur 6-12 tahun: 

1. Anak diminta untuk kencing di kamar mandi/ wc, jika perlu diberi air minum untuk 
merangsang agar kencing 

2. a. Untuk anak laki-laki:  
dapat langsung menampung air kencing ke dalam botol urin 

      b. Untuk anak perempuan:  
- air kencing ditampung dalam wadah (corong) yang dilapis kantong plastik 
- masukkan air kencing ke dlm botol urin 
- buang di tempat sampah kantong plastik pelapis corong 

3. Sampel urin yg diperlukan hanya setengah (½) botol urin 
4. Botol urin ditutup rapat di bagian dalam & luar 
5. Tutup botol urin diselotip agar lebih rapat 
6. Tempel nomor stiker pd botol urin & diselotip 
7. Tempel nomor stiker pd kuesioner RKD07.IND Blok XI no.14 
8. Isi Form Urin (Pemeriksaan Urin) 
9. Tempel no stiker pada Form Urin  
 

• Pengiriman sampel urin anak umur 6-12 tahun: 
1. Pengiriman sampel urin dilakukan oleh Penaggung Jawab Operasional (PJO) 

Kabupaten/Kota 
2. Cek botol urin dgn cara membalikan botol ke atas & ke bawah untuk memastikan 

tidak bocor 
3. Botol dimasukkan ke dalam kotak kardus yang disediakan pada posisi  berdiri 
4. Ruang antara botol diisi dengan kertas agar botol tidak bergoyang 
5. Masukkan Form Urin ke dalam kantong plastik untuk formulir & masukkan ke 

dalam kotak kardus 
6. Beri tanda “hati-hati mudah pecah” pada kotak kardus  
7. Kotak kardus berisi sampel urin dikirim dari Kabupaten/ Kota ke Laboratorium 

yang telah ditentukan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INGAT:  
hanya anak umur 6-12 tahun dari rumah tangga di 30 Kabupaten/Kota terpilih 
(LIHAT DAFTAR KABUPATEN/ KOTA TERPILIH DAN ALAMAT PENGIRIMAN 
SAMPEL) 
 



Pedoman Pengukuran dan Pemeriksaan 
9

Daftar Kab/ Kota Sampel Urin, Stiker Nomor yang Digunakan,  
dan Alamat Pengiriman Sampel Urin 

 
No Kode Nama Kode dan Nama JML JML Urin (16 RT1@ 1 org) Alamat 

  Prov Prov Kabupaten/Kota BS RT No Awal No Akhir Pengiriman 

1 12 Sumut 04 Kab. Tapanuli Tengah 38 608 1204-0001 1204-0725 

2 12 Sumut 06 Kab. Toba Samosir 40 640 1206-0001 1206-0750 

3 12 Sumut 11 Kab. Karo 40 640 1211-0001 1211-0750 

4 13 Sumbar 10 Kab. Solok Selatan 38 608 1310-0001 1310-0725 

5 14 Riau 73 Kota Dumai 38 608 1473-0001 1473-0725 

6 18 Lampung 72 Kota Metro 36 576 1872-0001 1872-0675 

7 32 Jabar 15 Kab. Karawang 54 864 3215-0001 3215-1025 

8 63 Kalsel 05 Kab. Tapin 38 608 6305-0001 6305-0725 

9 63 Kalsel 11 Kab. Balangan 38 608 6311-0001 6311-0725 

10 91 Papua 14 Kab. Mappi 12 192 9114-0001 9114-0225 

Laboratorium Puslitbang Gizi 
dan Makanan 

Jl. Dr. Sumeru no. 63 
Bogor – Jawa Barat 

16112 
Telp. 0251-321763 
Fax. 0251-326348 

e-mail: p3gizi@indo.net.id 

11 36 Banten 71 Kota Tangerang 52 832 3671-0001 3671-0975 

12 33 Jateng 15 Kab. Grobogan 50 800 3315-0001 3315-0950 

13 33 Jateng 22 Kab. Semarang 46 736 3322-0001 3322-0725 

14 33 Jateng 73 Kota Salatiga 38 608 3373-0001 3373-0725 

15 33 Jateng 74 Kota Semarang 52 832 3374-0001 3374-0975 

16 34 Jogja 02 Kab. Bantul 44 704 3402-0001 3402-0825 

17 72 Sulteng 05 Kab. Donggala 42 672 7205-0001 7205-0800 

18 74 Sultra 71 Kota Kendari 44 704 7471-0001 7471-0750 

19 74 Sultra 03 Kab. Konawe 46 736 7403-0001 7403-0875 

20 75 Gorontalo 71 Kota Gorontalo 40 640 7571-0001 7571-0750 

Laboratorium BPP GAKI 
Jayan, Borobudur, Magelang 

Jawa Tengah - 56553 
telp. 0293-789435 
fax. 0293-788460 

e-mail: 
bpgaki@litbang.depkes.go.id 

 

21 35 Jatim 05 Kab. Blitar 50 800 3505-0001 3505-0950 

22 35 Jatim 09 Kab. Jember 64 1024 3509-0001 3509-1200 

23 35 Jatim 11 Kab. Bondowoso 48 768 3511-0001 3511-0900 

24 35 Jatim 18 Kab. Nganjuk 50 800 3518-0001 3518-0950 

25 35 Jatim 75 Kota Pasuruan 40 640 3575-0001 3575-0750 

26 51 Bali 05 Kab. Klungkung 38 608 5105-0001 5105-0725 

27 53 NTT 10 Kab. Sikka 38 608 5310-0001 5310-0725 

28 62 Kalteng 09 Kab. Katingan 38 608 6209-0001 6209-0725 

29 64 Kaltim 73 Kota Tarakan 32 512 6473-0001 6473-0600 

30 73 Sulsel 04 Kab. Jeneponto 40 640 7304-0001 7304-0750 

Laboratorium GAKI UNDIP 
Gedung Serba Guna Lt.2 

Jl.Dr.Sutomo 18, Semarang 
50231. Jawa Tengah 
telp./fax.  024-845952 

e-mail: idd_centre@yahoo.com 
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Stiker nomor untuk Urin 
 
Sampel urin hanya dilakukan pada 30 kabupaten se Indonesia. Masing-masing 
kabupaten diambil seluruh Blok Sensus yang menjadi sampel studi Kesehatan 
Masyarakat. Setiap Blok Sensus diambil 16 Rumah Tangga yang menjadi sampel studi 
Kesehatan Masyarakat. Kemudian sampel urin diambil dari seluruh ART yang berusia 6-
12 tahun dari masing-masing Rumah Tangga 

 
a) Apabila pewawancara sudah menemukan ART yang menjadi sampel untuk diambil 

urin dalam rumah tangga sampel, maka siapkan lembar stiker urin dan tabung 
sampel urin. 

b) Setiap ART yang diambil contoh garamnya diberi stiker nomor. Lepaskan stiker 
tersebut ditempelkan pada kuesioner, tabung sampel urin, dan form PEMERIKSAAN 
URIN (sebanyak 2 rangkap). 

c) Gunakan form PEMERIKSAAN URIN, tuliskan nama Provinsi, Kabupaten, nama 
Kepala Rumah Tangga, dan nama ART kemudian tempelkan stiker nomor pada 
kolom Stiker untuk baris Rumah Tangga yang sama dengan point b. 

d) Stiker nomor yang ditempelkan untuk mengidentifikasi satu ART harus diambilkan 
dari satu baris yang sama dan jangan sampai tertukar dengan ART lain. 

e) Lakukan hal yang sama untuk ART lain seperti point b,c, dan d. 
f) Pengambilan stiker nomor untuk RT lainnya berurutan dari atas dan diselesaikan 

terus ke bawah, jangan berpindah-pindah baris secara tidak teratur; 
g) Perpindahan baris yang tidak berurutan boleh dilakukan jika salah satu stiker dari 

baris yang sama, tidak dapat digunakan (cetakan rusak atau kesalahan pada saat 
menggunakan) maka seluruh stiker nomor yang menyangkut identitas RT tersebut 
harus diganti dari baris berikutnya.    

 
Catatan:  
1. Nomor terdiri 8 digit dengan rincian 2 digit pertama kode provinsi (angka), 2 digit 

kedua kode kabupaten (angka), 4 digit terakhir angka unik untuk setiap Anggota 
Rumah Tangga dalam satu kabupaten. 

2. Satu lembar Form Urin untuk 16 individu dalam Satu Blok Sensus. 
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Contoh: Cara Penggunaan Stiker Urin 
 
 
 

PEMERIKSAAN DARAH DAN URIN 

11. Apakah diambil spesimen darah 1. Ya 2. Tidak  KE XI.13 atau KE CATATAN PENGUMPUL DATA  
12. STIKER NOMOR DARAH TEMPEL DI SINI 

13 Apakah diambil Urin (khusus ART umur 6 – 12 thn) 1. Ya 2. Tidak  KE CATATAN PENGUMPUL DATA  
14. 

STIKER NOMOR URIN 
TEMPEL DI SINI 

 

CATATAN PENGUMPUL DATA 

 

 
 

                   
6209-0001   6209-0001   6209-0001   6209-0001   6209-0001   

                    
6209-0002   6209-0002   6209-0002   6209-0002   6209-0002   

                    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Provinsi   : ______________________________________ 
Kabupaten/kota   : ______________________________________ 
Tgl pengambilan sampel  : ______________________________________ 
Tgl Pemeriksaan   : ______________________________________ 

 
*DIISI OLEH PETUGAS LAB 

No 
Urut  Nama ART Stiker 

Nomor 
Tanggal 

Pengambilan 
Sampel 

Kondisi urin? 
1. Baik 
2. Rusak 

Hasil 
(µg/L) 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Tuti      

2.       

 
 
 

FORM PEMERIKSAAN URIN 

6209-0001

Stiker Urin 

Kuesioner Individu 

Sampel Urin 

6209-0001 

6209-0001
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BAB II 
CARA PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN  

 
 
 
A. PENGUKURAN ANTROPOMETRI  
 
Pengukuran berat badan, tinggi badan/panjang badan dimaksudkan untuk mendapatkan 
data status gizi penduduk.  
 
1. Pengukuran Berat Badan  

 
Sasaran:   
Semua anggota rumah tangga 

 
Alat:   
Timbangan berat badan digital merek AND dengan kapasitas 150 kg dan ketelitian 
50 gram; menggunakan baterai alkaline 3A sebanyak 2 buah. 
Timbangan berat badan digital sangat sederhana penggunaannya, namun diperlukan 
pelatihan petugas agar mengerti dan dapat menggunakannya secara sempurna. 
Pedoman penggunaan timbangan berat badan ini harus dipelajari dengan benar 
untuk hasil yang optimal. 
 
Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menggunakan timbangan digital merek 
AND : 
 
PERSIAPAN 
1. Ambil timbangan dari kotak karton dan keluarkan dari bungkus plastiknya  
2. Pasang baterai pada bagian bawah alat timbang (PERHATIKAN POSISI  
      BATERAI) 

    3.   Pasang 4 (empat) kaki timbangan  pada bagian bawah alat timbang  
     (KAKI TIMBANGAN HARUS DIPASANG DAN TIDAK BOLEH HILANG) 
4. Letakan alat timbang pada lantai yang datar  
5. Responden yang akan ditimbang diminta membuka alas kaki dan jaket serta 
      mengeluarkan isi kantong yang berat seperti kunci. 
 
PROSEDUR PENIMBANGAN RESPONDEN DEWASA ATAU ANAK YANG 
SUDAH BISA BERDIRI:  
 
1. Aktifkan alat timbang dengan cara menekan TOMBOL sebelah kanan (warna 

BIRU). Mula-mula akan muncul angka 8,88, dan tunggu sampai muncul angka 
0,00. Bila muncul bulatan (O) pada ujung kiri kaca display, berarti timbangan siap 
digunakan.  

 

 
  

Aktifkan dengan menekan 
tombol biru (sebelah kanan) 

Muncul angka 888,88 
(Belum siap digunakan) 

Muncul angka 0,00 dengan 
bulatan di kiri atas 

(Telah siap digunakan) 

 
Tombol  

Biru
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2. Responden diminta naik ke alat timbang dengan posisi kaki tepat di tengah alat 
timbang tetapi tidak menutupi jendela baca . 

3. Perhatikan posisi kaki responden tepat di tengah alat timbang, sikap tenang 
(JANGAN BERGERAK-GERAK) dan kepala tidak menunduk (memandang lurus 
kedepan) 

4. Angka di kaca jendela alat timbang akan muncul, dan tunggu sampai angka tidak 
berubah (STATIS) 

5. Catat angka yang terakhir (ditandai dengan munculnya tanda bulatan O diujung 
kiri atas kaca display) dan isikan pada kolom: Berat Badan pada formulir 
RKD.IND. Bagian XI. No 1. Angka hasil penimbangan dibulatkan menjadi satu 
digit misal 0,51 - 0,54 dibulatkan menjadi 0,5 dan 0,55 - 0,59 dibulatkan menjadi 
0,6 

6. Minta Responden turun dari alat timbang 
7. Alat timbang akan OFF secara otomatis. 
8. Untuk menimbang responden berikutnya, ulangi prosedur 1 s/d 7. Demikian pula 

untuk responden berikutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
PROSEDUR PENIMBANGAN ANAK UMUR < 2 TAHUN ATAU ANAK YANG 
BELUM BISA BERDIRI: 
 
• Mintalah kepada ibu untuk membuka topi/tutup kepala, jaket, sepatu, kaos kaki 

atau asesoris yang digunakan anak maupun ibu.  
• Siapkan buku catatan untuk mencatat hasil penimbangan ibu dan penimbangan 

ibu dan anak sebelum dipindahkan ke formulir.  
 
1. Aktifkan alat timbang dengan cara menekan TOMBOL sebelah kanan (warna 

BIRU). Mula-mula akan muncul angka 8,88, dan tunggu sampai muncul angka 
0,00. Bila muncul bulatan (O) pada ujung kiri kaca display, berarti timbangan siap 
digunakan.  

2. Timbang ibu dari anak yang akan ditimbang dengan meminta ibu naik ke alat 
timbang. 

3. Perhatikan posisi kaki ibu tepat di tengah alat timbang, sikap tenang (JANGAN 
BERGERAK-GERAK) dan kepala tidak menunduk (pandangan lurus kedepan). 

4. Angka di kaca jendela alat timbang akan muncul, dan tunggu sampai angka tidak 
berubah (STATIS). 

5. Catat angka yang terakhir (ditandai dengan munculnya tanda bulatan O diujung 
kiri atas kaca display. 

 

Hasil penimbangan :
52,70 kg dibulatkan 

52,7 kg 
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6. Minta Responden turun dari alat timbang dan tunggu sampai alat timbang OFF 
secara otomatis. 

7. Aktifkan kembali alat timbang dengan cara menekan TOMBOL sebelah kanan 
(warna BIRU), dan tunggu sampau muncul angka 0,00. 

8. Timbang ibu dan anak (digendong) bersama-sama. 
9. Catat angka yang terakhir. 
10. Berat badan anak adalah selisih antara (berat badan ibu dan anak) dengan berat 

badan ibu. PEMBULATAN berat badan anak dilakukan setelah pengurangan 
(berat badan ibu dan anak) dengan berat badan ibu. Isikan pada kolom: Berat 
Badan pada formulir RKD07.IND. Blok XI. nomor 1. 

 

 
 
Keterangan : 
1. Setelah selesai menimbang, simpan kembali alat timbang kedalam kantong 

plastik dan kardusnya. 
2. Timbangan disimpan dalam tas perlengkapan lapangan, dan JAGA jangan 

sampai jatuh atau terbentur. Batu baterai HARUS diganti setiap pindah blok 
sensus. 

3. Kaki timbangan jangan sampai hilang. 
 

Keuntungan penggunaan timbangan berat badan digital merek AND:  
• Dapat mengukur berat badan dengan mudah, cepat dan akurat, sebab ketelitian 

timbangan ini 50 gram. 
• Mengurangi risiko penularan infeksi kulit dan cedera pada balita. 
• Mengurangi rasa takut pada anak-anak yang tidak senang dengan timbangan 

gantung. 
 
Keterbatasan: 
• Kurang dapat digunakan pada tempat dengan pencahayaan kurang. 
• Penyimpanan harus dengan benar dengan menggunakan karton fiksasi untuk 

menjaga agar tidak terguncang. Oleh sebab itu harus disimpan dan diperlakukan 
dengan hati-hati. 

• Memerlukan tempat dengan permukaan lantai harus datar dan rata. 
 

Hasil pengukuran diisikan pada Blok XI RK07.IND. nomor 1.  
 

 

B = 72,65 kg A = 59,55 kg 

Berat anak = 72,65 kg – 59,55 kg = 13,10 kg 
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2. Pengukuran Tinggi Badan untuk Orang Dewasa dan Anak yang Sudah Bisa 
Berdiri  
 
Pengukuran tinggi badan (cm) dimaksudkan untuk mendapatkan data tinggi badan 
semua kelompok umur, agar dapat diketahui status gizi penduduk.  
 
Alat :  
Pengukur tinggi badan : MICROTOISE dengan kapasitas ukur 2 meter dan ketelitian 
0,1 cm. 
 
Sasaran : 
Responden dewasa atau anak yang sudah bisa berdiri 
 
PERSIAPAN (CARA MEMASANG MICROTOISE) : 
1. Gantungkan bandul benang untuk membantu memasang microtoise di dinding 

agar tegak lurus.  
2. Letakan alat pengukur di lantai yang DATAR tidak jauh dari bandul tersebut dan 

menempel pada dinding. Dinding jangan ada lekukan atau tonjolan (rata). 
3. Tarik papan penggeser tegak lurus keatas, sejajar dengan benang berbandul 

yang tergantung dan tarik sampai angka pada jendela baca menunjukkan angka 
0 (NOL). Kemudian dipaku atau direkat dengan lakban pada bagian atas 
microtoise. 

4. Untuk menghindari terjadi perubahan posisi pita, beri lagi perekat pada posisi 
sekitar 10 cm dari bagian atas microtoise. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSEDUR PENGUKURAN TINGGI BADAN  
 

1. Minta responden melepaskan alas kaki (sandal/sepatu), topi (penutup kepala). 
2. Pastikan alat geser berada diposisi atas. 
3. Reponden diminta berdiri tegak, persis di bawah alat geser.  
4. Posisi kepala dan bahu bagian belakang, lengan, pantat dan tumit menempel 

pada dinding tempat microtoise di pasang. 
5. Pandangan lurus ke depan, dan tangan dalam posisi tergantung bebas. 

 
Pada lantai yang datar 
dan rata gantungkan 

gandul benang  untuk 
membantu  agar  
posisi microtoise 

tegak lurus. 

Letakan microtoise 
tidak jauh dari bandul 

(skala 0) 

Tarik papan penggeser 
tegak lurus keatas, 

sejajar dengan benang 
berbandul.  

Paku atau selotip pd 
dua bagian dengan 

jarak 10 cm  
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6. Gerakan alat geser sampai menyentuh bagian atas kepala responden. Pastikan 
alat geser berada tepat di tengah kepala responden. Dalam keadaan ini bagian 
belakang alat geser harus tetap menempel pada dinding. 

7. Baca angka tinggi badan pada jendela baca ke arah angka yang lebih besar (ke 
bawah ) Pembacaan dilakukan tepat di depan angka (skala) pada garis merah, 
sejajar dengan mata petugas.  

8. Apabila pengukur lebih rendah dari yang diukur, pengukur harus berdiri di atas 
bangku agar hasil pembacaannya benar. 

9. Pencatatan dilakukan dengan ketelitian sampai satu angka dibelakang koma (0,1 
cm). Contoh 157,3 cm; 160,0 cm; 163,9 cm. Isikan ke dalam kuesioner 
RKD07.IND. Blok XI No 2a. 

 

 
 

   

Posisi tumit yang  
tidak benar 

 

 Posisi tumit yang 
benar 

 

 Posisi tangan yang 
benar  ketika 

menarik papan 
penggeser 

 Posisi membaca 
skala yang benar 

 

 
 
 
 

Posisi kepala, 
punggung, pantat, betis 
dan tumit yang benar. 
 
Pandangan lurus 
kedepan. 

 
 

  

 

Hasil pengukuran kearah 
angka yang lebih besar : 

146,5 cm 

   

 
Keterangan : 
1. Keterbatasan microtoise adalah memerlukan tempat dengan permukaan lantai 

dan dinding yang rata, serta tegak lurus tanpa tonjolan atau lengkungan di 
dinding. 

2. Bila tidak ditemukan dinding yang rata dan tegak lurus setinggi 2 meter, cari tiang 
rumah atau papan yang dapat digunakan untuk menempelkan microtoise. 
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3. Pengukuran Panjang Badan untuk Anak yang Belum Bisa Berdiri 
 

Pengukuran panjang badan dimaksudkan untuk mendapatkan data panjang badan 
anak yang belum bisa berdiri agar dapat diketahui status gizi anak.  

 
1. Letakan pengukur panjang badan pada meja atau tempat yang rata .Bila tidak 

ada meja, alat dapat diletakkan di atas tempat yang datar (misalnya, lantai). 
2. Letakkan alat ukur dengan posisi panel kepala di sebelah kiri dan panel 

penggeser di sebelah kanan pengukur. Panel kepala adalah bagian yang tidak 
bisa digeser.  

3. Tarik geser bagian panel yang dapat digeser sampai diperkirakan cukup panjang 
untuk menaruh bayi/anak. 

4. Baringkan bayi/ anak dengan posisi terlentang, diantara kedua siku, dan kepala 
bayi/anak menempel pada bagian panel yang tidak dapat digeser. 

5. Rapatkan kedua kaki dan tekan lutut bayi/ anak sampai lurus dan menempel 
pada meja/tempat menaruh alat ukur. Tekan telapak kaki bayi/anak sampai 
membentuk siku, kemudian geser bagian panel yang dapat digeser sampai 
persis menempel pada telapak kaki bayi/ anak. 

6. Bacalah panjang badan bayi/anak pada skala kearah angka yang lebih besar. 
Misalkan: 67,5 cm. Isikan ke Kuesioner RKD07.IND. Blok  XI No 2a. 

7.  Setelah pengukuran selesai, kemudian bayi/anak diangkat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alat Pengukur Panjang Badan dari Aluminium  
 

 
 

  

 

 

Posisi kepala yang 
benar 

Dan posisi tangan 
petugas yang benar 

 Posisi kepala yang 
tidak benar dan posisi 
tangan petugas yang 

tidak benar 

 Posisi tumit yang 
benar 

 Posisi tumit yang 
tidak benar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posisi bayi ketika di ukur 
panjang bayi 
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Keterangan:  
 
1. Alat pengukur panjang badan bayi aluminium ini mempunyai kelemahan pada 

panel penggeser maupun panel untuk menempel di kepala, sebab tidak statis 
(mudah digerak-gerakan ke kiri dan ke kanan). Oleh sebab itu pengukur HARUS 
BERHATI-HATI dalam mengukur, PEMBACAAN dilakukan ketika posisi kedua 
papan tersebut tegak lurus. Caranya adalah minta bantuan petugas pengunpul 
data lain atau ibu anak/bayi untuk memegang papan bagian kepala, dan 
pengukur memegang papan bagian kepala. 

 

 
  

KELEMAHAN ALAT :  
Papan penggeser pada 
bagian kaki LENTUR, 
sehimgga tidak tegak 

lurus (tidak valid) 

 KELEMAHAN ALAT : 
Posisi anak benar, namun papan tempat 

menempel kepala dan papan penggeser kaki 
tidak tegak lurus (LENTUR) sehingga hasil ukur 

tidak akurat 
 

2. Batas pengukuran maksimal adalah 100 cm. Apabila ditemukan panjang anak 
lebih. Dari 100 cm, dapat digunakan meteran kain dengan menempelkan 
meteran pada papan. Bila panjang badan anak kurang dari batas minimal alat 
ukur, dapat digunakan penggaris atau alat tambahan sampai ke batas minimal, 
kemudian diukur selisihnya untuk mendapatkan hasil panjang badan anak yang 
sebenarnya. 

3. Sebaiknya pengukuran dilakukan dengan meminta bantuan petugas pengumpul 
data lainnya, atau ibu anak untuk memegang kepala anak agar tepat menempel 
pada siku alat dan tetap menghadap keatas. Sementara petugas pengukur 
meluruskan kaki dan telapak kaki bayi/anak, sekaligus membaca hasil ukur. 

 
Kuesioner RKD07.IND Blok XI No 2b. Khusus untuk balita, isi sesuai cara 
pengukuran tinggi atau panjang badan: 1. Berdiri ; 2. Telentang (cukup jelas) balita. 
 
 

B. PEMERIKSAAN TEKANAN DARAH  
 

PEMERIKSAAN TEKANAN DARAH DENGAN TENSIMETER DIGITAL 
Pengukuran ini untuk mendapatkan data tekanan darah tinggi pada penduduk yang 
berumur lebih dari 15 tahun. 
 
 

1. Alat dan Bahan:  
1. Tensimeter Digital “Omron IA2” 
2. Mancet besar  
3. Batu baterai AA R6 
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2. Cara Pengukuran: 
1. Sebelum melakukan pengukuran tekanan darah, responden sebaiknya 

menghindar kegiatan aktivitas fisik seperti olah raga, merokok, dan makan, 
minimal 30 menit sebelum pengukuran. Dan juga duduk beristirahat setidaknya 5-
15 menit sebelum pengukuran. 

2. Hindari melakukan pengukuran dalam kondisi stres. Pengukuran sebaiknya 
dilakukan dalam ruangan yang tenang dan dalam kondisi tenang dan posisi 
duduk. 

3. Pastikan responden duduk dengan posisi kaki tidak menyilang tetapi kedua 
telapak kaki datar menyentuh lantai. Letakkan lengan kanan responden di atas 
meja sehinga mancet yang sudah terpasang sejajar dengan jantung responden.  

4. Singsingkan lengan baju pada lengan bagian kanan responden dan memintanya 
untuk tetap duduk tanpa banyak gerak, dan tidak berbicara pada saat 
pengukuran. Apabila responden menggunakan baju berlengan panjang, 
singsingkan lengan baju ke atas tetapi pastikan lipatan baju tidak terlalu ketat 
sehingga tidak menghambat aliran darah di lengan.   

5. Biarkan lengan dalam posisi tidak tegang dengan telapak tangan terbuka ke atas. 
Pastikan tidak ada lekukan pada pipa mancet. 

6. Persiapkan manset. Perlu diperhatikan bahwa mancet hendaknya diambil dari 
kotaknya secara benar dengan mengangkat secara keseluruhan (tidak ditarik 
salah satu bagiannya). 

7. Pasang mancet pada lengan kanan responden dengan posisi kain halus/ lembut 
ada di bagian dalam dan D-ring (besi) tidak menyentuh lengan, masukkan ujung 
mancet melalui D-ring dengan posisi kain perekat di bagian luar. Ujung bawah 
mancet terletak kira-kira 1–2 cm di atas siku. Posisi pipa mancet harus terletak 
sejajar dengan lengan kanan responden dalam posisi lurus dan relaks.  

8. Tarik mancet dan kencangkan melingkari lengan kanan responden. Tekan kain 
perekat secara benar pada kain bagian luar mancet. Pastikan mancet terpasang 
secara nyaman pada lengan kanan responden. 

9. Tekan tombol ’start’, pada layar akan muncul angka 888 dan semua simbol. 
10. Selanjutnya semua simbol gambar hati “♥” akan berkedip-kedip. sampai denyut 

tidak terdeteksi dan tekanan udara dalam mancet berkurang, angka sistolik, 
diastolik dan penyut nadi akan muncul.  

11. Catat angka sistolik, diastolik dan denyut nadi hasil pengukuran tersebut pada 
formulir hasil pengukuran dan pemeriksaan.  

12. Pengukuran dilakukan dua kali, jarak antara dua pengukuran sebaiknya antara 2 
menit dengan melepaskan mancet pada lengan.  

13. Apabila hasil pengukuran satu dan kedua terdapat selisih > 10 mmHg, ulangi 
pengukuran ketiga setelah istirahat selama 10 menit dengan melepaskan mancet 
pada lengan.  

14. Apabila responden tidak bisa duduk, pengukuran dapat dilakukan dengan posisi 
berbaring, dan catat kondisi tersebut di lembar catatan. 

 
 
C. PENGUKURAN LINGKAR PERUT 
 
Pengukuran lingkar perut dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya obesitas abdominal/ 
sentral. Jenis obesitas ini sangat berpengaruh terhadap kejadian penyakit kardiovaskular 
dan diabetes melitus. 
 
Alat yang dibutuhkan:   
1. Ruangan yang tertutup dari pandangan umum. Jika tidak ada gunakan tirai 

pembatas. 
2. Pita pengukur 
3. Spidol atau pulpen 
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Cara Pengukuran Lingkar Perut: 
 
1. 
 

Jelaskan pada responden tujuan pengukuran lingkar 
perut dan tindakan apa saja yang akan dilakukan 
dalam pengukuran. 

2. Untuk pengukuran ini responden diminta dengan cara 
yang santun untuk membuka pakaian bagian atas 
atau menyingkapkan pakaian bagian atas dan raba 
tulang rusuk terakhir responden untuk menetapkan 
titik pengukuran. 

 
3. Tetapkan titik batas tepi tulang rusuk paling bawah. 

 

 
4. Tetapkan titik ujung lengkung tulang pangkal 

paha/panggul. 
 

 
5. Tetapkan titik tengah di antara di 

antara titik tulang rusuk terakhir 
titik ujung lengkung tulang pangkal 
paha/panggul dan tandai titik 
tengah tersebut dengan alat tulis. 

 
6. Minta responden untuk berdiri tegak dan bernafas 

dengan normal (ekspirasi normal).  
7. Lakukan pengukuran lingkar perut dimulai/diambil dari 

titik tengah kemudian secara sejajar horizontal 
melingkari pinggang dan perut kembali menuju titik 
tengah diawal pengukuran. 

 
8. Apabila responden mempunyai perut yang gendut  ke 

bawah, pengukuran mengambil bagian yang paling 
buncit lalu berakhir pada titik tengah tersebut lagi.  
 

9. Pita pengukur tidak boleh melipat dan ukur lingkar 
pinggang mendekati angka 0,1 cm. 
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Hal yang perlu diperhatikan: 
 
1. Pengukuran lingkar perut yang benar dilakukan dengan menempelkan pita pengukur 

diatas kulit langsung. Pengukuran di atas pakaian sangat tidak dibenarkan. 
2. Apabila responden tidak bersedia membuka/menyingkap pakaian bagian atasnya, 

pengukuran dengan menggunakan pakaian yang sangat tipis (kain nilon, silk dll) 
diperbolehkan dan beri catatan pada kuesioner. 

3. Apabila responden tetap menolak untuk diukur, pengukuran lingkar perut tidak boleh 
dipaksakan dan beri cacatan pada kuesioner. 

 
 
D. PENGUKURAN LINGKAR LENGAN ATAS (LILA)  
 
Pengukuran Lingkar lengan atas dimaksudkan untuk mengetahui prevalensi wanita usia 
subur umur 15–45 tahun dan ibu hamil yang menderita Kurang Energi kronis (KEK).  
 
Sasaran : Wanita Usia Subur umur 15–45 tahun dan ibu hamil. 
 
Alat : pita LiLA sepanjang 33 cm dengan ketelitian 0,1 cm atau meteran kain. 

 
PERSIAPAN : 
1. Pastikan pita LiLA tidak kusut, tidak terlipat-lipat atau tidak sobek 
2. Jika lengan responden > 33cm, gunakan meteran kain 
3. Responden diminta berdiri dengan tegak tetapi rileks, tidak memegang apapun serta 

otot lengan tidak tegang 
4. Baju pada lengan kiri disingsingkan keatas sampai pangkal bahu terlihat atau lengan 

bagian atas tidak tertutup. 
 
PENGUKURAN: 
Sebelum pengukuran, dengan sopan minta izin kepada responden bahwa petugas akan 
menyingsingkan baju lengan kiri responden sampai pangkal bahu. Bila responden 
keberatan, minta izin pengukuran dilakukan di dalam ruangan yang tertutup.  
 
1. Tentukan posisi pangkal bahu. 
2. Tentukan posisi ujung siku dengan cara siku dilipat dengan telapak tangan ke arah 

perut. 
3. Tentukan titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku dengan menggunakan pita 

LiLA atau meteran (Lihat Gambar), dan beri tanda dengan pulpen/spidol 
(sebelumnya dengan sopan minta izin kepada responden). Bila menggunakan pita 
LiLA perhatikan titik nolnya. 

4. Lingkarkan pita LiLA sesuai tanda pulpen di sekeliling lengan responden sesuai 
tanda (di pertengahan antara pangkal bahu dan siku). 

5. Masukkan ujung pita di lubang yang ada pada pita LiLA. 
6. Pita ditarik dengan perlahan, jangan terlalu ketat atau longgar. 
7. Baca angka yang ditunjukkan oleh tanda panah pada pita LiLA (kearah angka yang 

lebih besar). 
8. Tuliskan angka pembacaan pada kuesioner RKD.IND Blok XI. nomor 5. 
 
Keterangan:  
Jika lengan kiri lumpuh, yang diukur adalah lengan kanan (beri keterangan pada kolom 
catatan pengumpul data). 
 
1. Simpan pita LiLA dengan baik, jangan sampai berlipat-lipat.  
2. Simpan pita LiLA dengan baik, jangan sampai berlipat-lipat atau sobek.  
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Menentukan titik tengah 
antara pangkal bahu dan 

ujung siku dengan meteran 

 Lingkarkan dan 
masukkan ujung pita di 
lubang yang ada pada 

pita  LILA. 
Baca menurut tanda 

panah 

 Menentukan titik tengah 
antara pangkal bahu dan 

ujung siku dengan pita LILA 
 

 
 
E. PEMERIKSAAN VISUS  
 
Prosedur Pemeriksaan Mata dengan menggunakan Kartu Snellen dan Pinhole 
untuk ART umur > 5 tahun (5 tahun ke atas). 
 
Tahap I. Pengamatan: 
Pemeriksa memegang senter perhatikan: 
- Posisi bolamata: apakah ada juling 
- Konjungtiva: ada pterigium atau tidak 
- Kornea: ada parut atau tidak 
- Lensa: jernih atau keruh/ warna putih 

 
Tahap II. Pemeriksaan Tajam Penglihatan Tanpa Pinhole: 
- Pemeriksaan dilakukan di pekarangan rumah (tempat yang cukup terang), 

responden tidak boleh menentang sinar matahari. 
- Gantungkan kartu Snellen atau kartu E yang sejajar mata responden dengan jarak 6 

meter (sesuai pedoman tali). 
- Pemeriksaan dimulai dengan mata kanan. 
- Mata kiri responden ditutup dengan telapak tangannya tanpa menekan bolamata. 
- Responden disuruh baca huruf dari kiri-ke kanan setiap baris kartu Snellen atau 

memperagakan posisi huruf E pada kartu E dimulai baris teratas atau huruf yang 
paling besar sampai huruf terkecil (baris yang tertera angka 20/20). 

- Penglihatan normal bila responden dapat membaca sampai huruf terkecil (20/20). 
- Bila dalam baris tersebut responden dapat membaca huruf atau memperagakan 

posisi huruf E KURANG dari setengah baris maka yang dicatat ialah baris yang 
tertera angka di atasnya. 

- Bila dalam baris tersebut responden dapat membaca huruf atau memperagakan 
posisi huruf E SETENGAH baris atau LEBIH dari setengah baris maka yang dicatat 
ialah baris yang tertera angka tersebut. 
 
Pemeriksaan Tajam Penglihatan dengan HITUNG JARI: 

- Bila responden belum dapat melihat huruf teratas atau terbesar dari kartu Snellen 
atau kartu E maka mulai HITUNG JARI pada jarak 3 meter (tulis 03/060). 

- Hitung jari 3 meter belum bisa terlihat maka maju 2 meter (tulis 02/060), bila belum 
terlihat maju 1 meter (tulis 01/060). 
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- Bila belum juga terlihat maka lakukan GOYANGAN TANGAN pada jarak 1 meter 
(tulis 01/300). 

- Goyangan tangan belum terlihat maka senter mata responden dan tanyakan apakah 
responden dapat melihat SINAR SENTER (tulis 01/888). 

- Bila tidak dapat melihat sinar disebut BUTA TOTAL (tulis 00/000). 
 

Tahap III, Pemeriksaan Tajam Penglihatan dengan PINHOLE: 
- Bila responden tidak dapat melanjutkan lagi bacaan huruf di kartu Snellen atau kartu 

E atau hitung jari maka pada mata tersebut dipasang PINHOLE. 
- Hasil pemeriksaan pinhole ditulis dalam kotak dengan pinhole. Cara penulisan huruf 

yang terbaca sama dengan cara pemeriksaan tanpa pinhole.  
- Dengan pinhole responden dapat melanjutkan bacaannya sampai baris paling bawah 

(normal, 20/20) berarti responden tersebut GANGGUAN REFRAKSI. 
- Dengan pinhole responden dapat melanjutkan bacaannya tetapi tidak sampai baris 

normal (20/20) pada usia anak sampai dewasa berarti responden tersebut 
GANGGUAN REFRAKSI dengan mata malas.  

- Bila dengan pinhole responden tidak dapat melanjutkan bacaan huruf atau 
memperagakan posisi huruf E maka disebut KATARAK. 

 
 
F. PEMERIKSAAN GIGI PERMANEN (KHUSUS ART 12 TAHUN KE ATAS) 
 
Pengukuran status kesehatan gigi hanya dilakukan pada responden umur 12 th ke atas, 
pada gigi permanen.  
 
Pemeriksa gigi/ pengumpul data berasal dari berbagai latar belakang pendidikan 
kesehatan namun bukan berlatar belakang kesehatan gigi. Untuk mendapatkan 
keterampilan dan kesamaan  cara pengisian kuesioner dan cara pengukuran kesehatan 
gigi dan mulut, perlu dilakukan pelatihan tenaga pengumpul data, baik di dalam kelas 
maupun pada saat kalibrasi di lapangan. 
 
Dalam pelatihan dijelaskan antara lain tentang keadaan gigi permanen yang 
berlubang/karies, ditumpat, dan dicabut. Selain itu perlu diperhatikan pada responden 
umur 12-15 tahun kemungkinan masih dijumpai keadaan gigi bercampur (gigi permanen 
dan gigi sulung). Kemungkinan lain adalah pada responden umur 12-15 tahun gigi 
Caninus (taring) belum tumbuh, demikian pula gigi molar 2 (geraham besar 2) dan molar 
3 (geraham besar 3). Untuk itu perlu dijelaskan situasi gigi geligi pada umur 12-15 tahun.  
 
1. Prosedur Pemeriksaan Gigi 
 

• Sebelum pemeriksaan gigi, responden diminta untuk berkumur/ menggosok gigi 
terlebih dahulu. 

• Responden dipersilahkan duduk dengan posisi menghadap sumber cahaya/ sinar 
matahari. 

• Apabila penerangan kurang, dapat dibantu dengan menggunakan lampu senter. 
• Kepala responden bersandar pada dinding sedemikian rupa sehingga kepala 

setengah menengadah, dan responden diminta untuk membuka mulut. 
• Pengamatan gigi dilakukan dengan menggunakan 2 kaca mulut. Kaca mulut 

pertama untuk menarik sudut mulut agar pandangan rongga mulut lebih jelas. 
Kaca mulut yang lain untuk melakukan pemeriksaan yaitu mengamati adanya gigi 
berlubang, dicabut atau ditambal.  

• Untuk pengamatan gigi-geligi rahang atas yang pada umumnya tidak dapat 
dilihat secara langsung, perlu menggunakan kaca mulut. 

• Perlu diingat bahwa penilaian hanya dilakukan pada gigi permanen.  
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• Pemeriksaan gigi dimulai dari median line (gambar 2). 
• Pertama kali pemeriksaan dilakukan ke arah kanan, mulai dari gigi 1 sampai gigi 

8, selanjutnya dari median line ke arah kiri mulai dari gigi 1 sampai gigi 8. 
Demikian juga untuk pemeriksaan gigi rahang bawah dari median line ke kanan 
kemudian dari median line ke kiri. 

 
Gambar di bawah ini adalah situasi gigi geligi permanen lengkap yang nampak 
dalam rongga mulut yang terbuka lebar. Pada setiap gigi tertulis angka yang mulai 
dari median line ke kanan maupun kiri dimulai dengan angka 1. Dengan demikian 
penomeran adalah 1,2,3,4,5,6,7,8 untuk setiap sisi rahang yaitu rahang atas 
kanan, rahang atas kiri, rahang bawah kanan dan rahang bawah kiri. (Gambar 
1). 

 
Nama-nama gigi yang bernomer 1-8 adalah sebagai berikut. 
 

1= Incisivus 1 (gigi seri 1)   5= Premolar 2 (geraham kecil 2) 
2= Incisivus 2 (gigi seri 2)   6 = Molar 1 (geraham besar 1) 
3= Caninus (taring)   7 = Molar 2 (geraham besar 2) 
4= Premolar 1 (geraham kecil 1)   8 = Molar 3(geraham besar 3) 
 
                    

 
 

Gambar 1: Situasi gigi geligi permanen lengkap didalam rongga mulut. 
 
 
2. Cara Skoring 
 

• Gunakan model dentogram dibawah ini untuk skoring yaitu memberi kode 
masing-masing elemen gigi sesuai hasil pemeriksaan.  

• Cara skoring sebagai berikut: 
            Berilah kode pada setiap kolom gigi pada dentogram sebagai berikut: 

- Kode D (Decay/gigi berlubang): untuk gigi berlubang. Meskipun seandainya 
pada satu gigi terdapat lebih dari satu lubang, tulis D saja. 

- Kode M (Missing): untuk gigi yang telah dicabut atau gigi tinggal sisa akar.  
- Kode F (Filling/penumpatan): untuk gigi yang sudah ditumpat/ditambal. 

Meskipun seandainya pada satu gigi terdapat lebih dari satu tumpatan, tulis F 
saja. 

• Tidak menutup kemungkinan dalam satu gigi terdapat lubang gigi (Decay) dan 
penumpatan (Filling); Dalam hal ini beri kode D dan F pada kolom gigi tersebut. 
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• Apabila gigi sehat, elemen gigi yang bersangkutan tidak usah diberi kode. 
• Beri kode pada masing-masing elemen gigi pada dentogram, kecuali pada 

elemen gigi yang sehat tidak perlu dikoding. 
• Pada responden umur 12 tahun ada beberapa kondisi yang perlu perhatian: 

- Bila gigi 3 (caninus) tidak ada, beri kode K pada ruang dentogram 3 
(caninus). 

- Bila gigi 6 (molar1) tidak ada, beri kode M di ruang dentogram 6 (molar1). 
- Bila gigi 7 (molar 2) dan gigi 8 (molar3) tidak ada, beri kode K pada ruang 

dentogram 7 dan ruang dentogram 8. 
 
Pastikan agar dentogram terisi. Apabila pemeriksa lupa mengisi, ketua tim akan 
meminta pemeriksa untuk kembali ke Rumah Tangga tersebut untuk memeriksa dan 
mengkoding dentogram gigi. Hal ini mutlak diperlukan untuk entri data di 
laboratorium data pusat. 
 
• ∑D-T= jumlah kode D pada dentogram. Jumlah komponen D ini menunjukkan 

jumlah gigi berlubang yang belum ditumpat. 
• ∑F-T= jumlah kode F pada dentogram. Jumlah komponen F ini menunjukkan 

jumlah gigi yang sudah ditumpat.  
• ∑M-T= jumlah kode M pada dentogram. Jumlah komponen M ini menunjukkan 

jumlah gigi yang sudah dicabut/perlu dicabut. 
 
Ketiga komponen tersebut diperlukan untuk mengetahui besarnya kebutuhan 
penduduk akan perawatan gigi (dental treatment needs), dan besarnya treatment 
yang sudah dilakukan oleh program. Ketiga kolom tersebut diisi oleh pengumpul 
data. 

 
median line 
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Anak panah menunjukkan arah pemeriksaan yang dimulai dari median line. 
 

Gambar 2: Dentogram gigi geligi 
 
 
Gigi digolongkan  “sehat “ bila tidak ada lubang/Decay/karies, tidak ada 
tumpatan/ tambalan/ Filling di permukaan manapun, dan tidak ada mahkota / crown 
(gigi dibungkus). Gigi dengan kalkulus (karang gigi), diskolorasi (pewarnaan/ 
bercak/ noda), gigi dipangur/ diasah dan gigi patah digolongkan sehat. 
 
Gigi digolongkan berlubang (kode D=decay), bila terdapat satu atau lebih lubang/ 
karies pada permukaan gigi manapun.  
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Gigi digolongkan hilang (Kode M=Missing), bila gigi telah dicabut atau tinggal sisa 
akar.  
 
Gigi digolongkan ditumpat/ditambal (Kode F=Filling) bila gigi telah 
ditumpat/ditambal sehingga tidak tampak adanya lubang lagi atau gigi dipasang 
mahkota/ crown.  
 
Untuk gigi palsu cekat (bridge), berilah kode F untuk gigi yang dipasang 
mahkota, dan beri kode M pada area tidak bergigi. 
 
Untuk umur 12-15 tahun kemungkinan keadaan gigi masih bercampur (gigi sulung 
dan gigi tetap), Untuk itu perlu pengamatan lebih teliti pada setiap gigi yang ada, 
apakah gigi tersebut gigi permanen atau gigi sulung. Penilaian terhadap gigi sulung 
tidak dilakukan.  
 
Apabila gigi yang telah ditumpat/ tambal namun masih terlihat ada lubang di 
sekitar tambalan atau dipermukaan lainnya dari gigi tersebut, berilah kode D 
dan F. Hal ini diperlukan untuk menghitung index DMF-T dan Index DMF-T 
modified secara bersamaan melalui survei ini. 

 
3. Meningkatkan Validitas Data/Kalibrasi 

 
Agar data yang dikumpulkan oleh pengumpul data ’akurat’, perlu dilakukan hal-hal 
sebagai berikut: 
 
 Pelatihan pengumpul data dalam rangka menyamakan persepsi, dilakukan dalam 

kelas maupun praktek lapangan. 
 Pada saat pelatihan perlu dilakukan kalibrasi. Caranya: Model responden yang 

telah diperiksa pertama kali oleh pelatih, akan diperiksa ulang oleh para petugas 
pengumpul data. Hasil pemeriksaan dicatat pada formulir pemeriksaan gigi 
permanen. Hasil pemeriksaan dari petugas pengumpul data dibandingkan 
dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pelatih. Bila ada perbedaan maka 
perbedaan-perbedaan tersebut didiskusikan bersama untuk meningkatkan 
kesamaan persepsi/akurasi. Apabila perbedaan lebih dari 20%, maka prosedur 
diatas diulang kembali, sampai diperoleh kesamaan hasil pemeriksaan minimal 
sebesar 80%.  

 
4. Tata Laksana Pengendalian Penularan Infeksi  

 
Cara mencegah penularan : 
 
1. Surveyor harus menggunakan sarung tangan dan masker pada saat memeriksa 

gigi. 
2. Cuci tangan dengan sabun atau gunakan Instant Hand Antiseptic sebelum 

sarung tangan dipakai. 
3. Cara membuat larutan antiseptis sbb: Siapkan gelas; isi dengan 5 ml Povidon 

Iodine 10% (1 botol), dan encerkan dengan 50 ml air (1/4 gelas air kemasan).  
4. Setiap kali sebelum pemeriksaan gigi, rendam kaca mulut dengan larutan 

Povidone Iodine tersebut selama 30 detik, kemudian dikeringkan dengan tissue 
kering.  

5. Setiap kali sesudah pemeriksaan gigi, oles kaca mulut dengan tissue yang 
dibasahi dengan alkohol 70% kemudian rendam dalam larutan Povidone Iodine 
tersebut selama 30 detik dan keringkan dengan tissue kering.  

6. Untuk setiap tim disediakan 4 buah kaca mulut, sehingga memungkinkan 
penggunaan sepasang kaca mulut yang bebas kuman untuk setiap responden 
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secara silih berganti. Sementara sepasang kaca mulut lainnya direndam dalam 
larutan Povidon Iodine selama 30 detik, sepasang kaca mulut lainnya digunakan. 

7. Selesai dari lapangan, kaca mulut harus direbus dengan air mendidih selama 15 
menit dan keringkan. Simpan kaca mulut dalam pouch (tempat alat) untuk 
digunakan esok hari. 

 
5. Tata Laksana Responden 

 Responden perlu membersihkan giginya terlebih dahulu dengan kumur-kumur 
atau sikat gigi. 

 Responden didudukkan di kursi dengan posisi menghadap sumber sinar (sinar 
matahari, lampu, senter dsb). 

 Usahakan kepala responden bersandar pada dinding sedemikian rupa sehingga 
kepala setengah menengadah. 

 Siapkan selembar tissue untuk alas alat-alat pemeriksaan gigi. 
 Siapkan larutan antiseptis sesuai prosedur di atas. 
 Pemeriksaan dan scoring dilakukan sesuai dengan pedoman pemeriksaan gigi.   

 
6. STANDAR PERALATAN PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT: 

 2 buah kaca mulut. 
 Sarung tangan 
 Masker 
 Instant Hand Antiseptic  
 5 ml Povidone Iodine 10% 
 Tissue bath towel 
 Alkohol 70% 
 Senter 
 Pouch (tempat alat/kit untuk menyimpan kaca mulut) 
 Sabun cuci tangan 
 Gelas 1 bh per Rumah Tangga (disediakan oleh penduduk) 
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G. PENGAMBILAN SAMPEL URIN 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perhatian:  
 
• Pengumpulan sampel urin harus terhindar dari kontaminasi. 
• Anak usia sekolah yang dipilih adalah umur 6 – 12 tahun belum baligh (jika 

anak perempuan belum menstruasi). 
 
Prosedur  pengumpulan sampel urin ialah sebagai berikut: 
1. Responden diminta kencing ke dalam wadah plastik yang disediakan. 
2. Sekitar 5-10 ml urin dipindahkan dari wadah plastik ke dalam botol plastik yang 

disediakan. 
3. Botol plastik ditutup rapat di bagian dalam dan luar. Tutup botol disegel dengan pita 

plastik/selotip. 
4. Tempelkan stiker nomor urin pada botol plastik yang berisi urin. 

 

 
INGAT:  
hanya anak umur 6-12 tahun dari rumah tangga di 30 Kabupaten/Kota terpilih 
(LIHAT DAFTAR KABUPATEN/ KOTA TERPILIH DAN ALAMAT PENGIRIMAN 
SAMPEL DI HALAMAN 9 PADA BUKU PEDOMAN INI ) 
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Prosedur pengemasan dan pengiriman sampel urin sebagai berikut: 
1. Cek botol dengan cara membalikan botol ke atas dan ke bawah 2-3 kali untuk 

mengetahui apakah botol berisi urin telah rapat dan tidak bocor. 
2. Botol dijajarkan di dalam kotak kardus yang disediakan pada posisi berdiri 
3. Ruang antara botol diisi dengan sobekan kertas agar tidak bergoyang. 
4. Masukkan Form pengambilan urin ke dalam kantong plastik untuk mencegah  

menjadi basah, lalu dimasukkan ke dalam kotak kardus. 
5. Dibuat tanda posisi ke atas di bagian luar kotak kardus untuk mencegah botol 

diletakkan pada posisi salah. 
6. Kotak kardus berisi sampel urin dan form pengambilan urin kemudian dikirim dari tiap 

Kabupaten/Kota ke Laboratorium (Lihat daftar alamat pengiriman di halaman 9 pada 
buku pedoman ini) 
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Lampiran 1 
 
 

  
PENGENALAN TEMPAT (KUTIP DARI PENGENALAN TEMPAT RKD07.IND) 

Prov Kab/ Kota Kec Desa/Kel D/K No. Blok 
Sensus 

No. Sub  
Blok Sensus No Kode Sampel No. urut 

sampel RT 
                    

Alamat lengkap: ______________________________________________________________________________________________________ 

 

DIISI OLEH PETUGAS PENGHUBUNG SETELAH BERKOORDINASI DENGAN PETUGAS LABORATORIUM 

Waktu kumpul untuk pengambilan darah  Tgl: _____./ _____/ ______ Hari:______________ Jam: ____________ 

Tempat  kumpul untuk pengambilan darah   _________________________________________________________________ 
 

CATATAN UNTUK PETUGAS PENGHUBUNG/LAPANGAN: 
- memotivasi pasien usia ≥ 15 tahun (kecuali wanita hamil) untuk berpuasa mulai pukul 22.00 malam (10 – 14 jam) sebelum 

pembebanan di laboratorium), tidak merokok atau sarapan, minum air putih tawar diperbolehkan.   
- mengkoordinir responden untuk datang ke laboratorium  
 CATATAN UNTUK TIM PEWAWANCARA: 
- Stiker nomor yang ditempel harus sama dengan nomor stiker darah  yang ditempel pada kuesioner individu. 
 

   DIISI OLEH TIM PEWAWANCARA LIHAT JAWABAN B35-B36 DI RKD07.IND 

No. 
Urut Nama ART Usia Stiker 

Nomor Darah 
Hamil 

1.Ya    2. Tidak 
Riwayat Menderita Diabetes 

1.Ya     2. Tidak   3. Tidak Tahu 
(1) (2) (3) (4) (6) (5) 

1.    
  

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      
 

___________________ , ___________  2007 
Ka.Tim/ Anggota Tim Pewawancara 

 

 
 

                                                                           
( ______________________________ ) 

Nama jelas dan Tandatangan  
 
Rangkap 3 untuk: 
1. Lembar (1) diberikan kepada KRT/ ART yang mewakili untuk dibawa ke Lab. RS/ Labkesda/ Swasta guna pengambilan darah  
2. Lembar (2) diberikan kepada  Petugas Penghubung/Lapangan yang bertanggung jawab mengumpulkan responden 
3. Lembar (3) untuk arsip Tim Pewawancara  
 
 

BM - 01 
FORM  PENGHUBUNG 
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 Lampiran 2 

 
    
 
 
Propinsi   :__________________________________ 
 
Kabupaten/Kota  :__________________________________ 
 
Tanggal Pemeriksaan :__________________________________ 
 

DIISI OLEH PETUGAS LAB 
No 

Urut 
Nama 

Anggota Rumah Tangga Stiker Nomor 
Tanggal 

Pengambilan 
 

Kondisi urin? 
1. Baik 
2. Rusak 

Hasil (µg/L) 
Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 

1. 
  

 
    

 
2. 

      

 
3. 

      

 
4. 

      

 
5. 

      

 
6. 

      

 
7. 

      

 
8. 

      

 
9. 

      

 
10. 

      

 
11. 

      

 
12. 

      

 
13. 

      

 
14. 

      

 
15. 

      

 
16. 

      

FORM PEMERIKSAAN URIN 
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Lampiran 3 
 

FORM GARAM 
 

PEMERIKSAAN GARAM 
 
Propinsi  :_________________________ 
 
Kabupaten/Kota :_________________________ 
 
Tanggal Pemeriksaan : _________________________ 
 
 

*DIISI OLEH PETUGAS 
LAB 

No 
urut 

Nama Kepala Rumah 
Tangga 

Stiker 
Nomor 

Kondisi garam ? 
1.Baik 
2.Rusak 

Hasil 
(ppm) 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 
1. 

 
 

 
 

 
 

  

 
2. 

     

3. 
 

     

4. 
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                                                                                                                           Lampiran 4 
Untuk Responden Kesmas 

 
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan  

Departemen Kesehatan R.I 
Jalan Percetakan Negara 29 

Jakarta 10560 
 

RISET KESEHATAN DASAR  2007 
 

 NASKAH  PENJELASAN* 
 

 
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan R.I mulai bulan Juli s/d 
Desember 2007 akan melakukan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) di 33 Propinsi di Indonesia 
yang mencakup 280.000 rumah tangga yang tersebar di 18.000 blok sensus. 
Riset ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai data kesehatan masyarakat. Sasaran riset ini 
adalah rumah tangga dan anggota rumah tangga yang terpilih.  
Akan dilakukan wawancara, pengukuran dan pemeriksaan pada kepala rumah tangga dan semua 
anggota rumah tangga.  
Wawancara meliputi keterangan diri, riwayat kematian dalam rumah tangga, pelayanan kesehatan, 
sanitasi lingkungan, konsumsi makanan, penyakit menular dan tidak menular, riwayat penyakit 
turunan, ketidak mampuan, cedera, imunisasi, pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap 
kesehatan, kecacatan dan kesehatan mental.  
Pengukuran yang dilakukan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, lingkar 
perut untuk dewasa dan lingkaran lengan atas untuk wanita umur 15-54 tahun. Pemeriksaan 
meliputi ketajaman penglihatan mata, kesehatan gigi, kadar iodium dalam garam.  
Waktu yang dibutuhkan untuk wawancara, pengukuran dan pemeriksaan dalam satu rumah 
tangga adalah sekitar 2 jam. 
 

Hanya dibacakan untuk responden yang akan diambil sampel urin dan contoh garam 
untuk pemeriksaan iodium. 
 
Rumah tangga Bapak/Ibu juga termasuk dari sebagian rumah tangga yang akan diperiksa 
kadar iodiumnya. Untuk itu perlu dikumpulkan contoh garam yang digunakan sehari-hari 
untuk memasak sebanyak 3 sendok makan dan contoh urin (air seni) dari anak Bapak/ Ibu 
bernama ...................... .................. ....... ...........(usia 6-12 tahun) sebanyak 3 sendok makan.  

 
Partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri adalah sukarela dan bila tidak berkenan sewaktu-waktu dapat 
menolak tanpa dikenakan sanksi apapun. 
 
Bpk/Ibu/Sdr/Sdri akan mengetahui keadaan kesehatan dan sebagai tanda terima kasih, kami akan 
memberikan penggantian waktu sebesar Rp. 20.000.- per keluarga.  
 
Semua informasi dan hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan keadaan kesehatan 
Bapak/Ibu/Sdr/Sdri akan dirahasiakan dan disimpan di Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan – Departemen Kesehatan R.I, Jakarta dan hanya digunakan untuk pengembangan 
kebijakan program kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 
 
Bila Bapak/Ibu/Sdr/Sdri memerlukan penyelasan lebih lanjut mengenai riset ini, dapat 
menghubungi Badan Litbang Kesehatan – Departemen Kesehatan R.I, Jalan Percetakan Negara 
29, Jakarta 10560; Telp. (021) 4261088 ext 146, telp/sms 021-98264854, fax 021-4209866, email: 
riskesdas@litbang.depkes.go.id atau 
 
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. 
2. DR. Sunarno Ranu Widjojo, MPH (HP 0811848473) 
 
Keterangan:  * Naskah Penjelasan hanya diberikan 1(satu)/ rumah tangga, dapat  
                          dibacakan beberapa kali untuk masing-masing responden 
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PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (PSP)* 
 (INFORMED CONSENT)  
 
Saya telah mendapatkan penjelasan secara rinci dan mengerti mengenai Riset Kesehatan Dasar 
yang dilakukan oleh Badan Litbangkes–Departemen Kesehatan R.I. Saya mengerti bahwa 
partisipasi saya dilakukan secara sukarela dan dapat menolak atau mengundurkan diri sewaktu-
waktu tanpa sanksi apapun.  
 
 
Pernyataan bersedia diwawancara, diukur dan diperiksa      
 
Nomor Kode Sampel 
 
................................................ 

No. 
Urut 
ART 

Nama Responden Tgl/bln/thn Tanda tangan/ 
Cap jempol 
diri sendiri 

Tanda tangan/ 
Cap jempol 

Wali 
  

 
 
 
 
 

   

 
    
 

Nama Saksi** Tgl/bln/thn Tanda Tangan 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: 

        *PSP dibuat 2 rangkap, untuk:  

        - Responden (1 lbr) 

        - Tim pewawancara (1 lbr), kirim ke korwil bersama kuesioner  
 

** Diluar tim pewawancara, bisa orang yang mempunyai hubungan keluarga,  
       tetangga atau KetuaRT 
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                                                                                                                                              Untuk Responden Biomedis 
 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan  
Departemen Kesehatan R.I. 
Jalan Percetakan Negara 29 

Jakarta 10560 
 

RISET KESEHATAN DASAR 2007 
 

 NASKAH PENJELASAN* 
 

 
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan RI mulai bulan Juli s/d 
Desember 2007 akan melakukan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) di 33 Propinsi di Indonesia 
yang mencakup 280.000 rumah tangga yang tersebar di 18.000 blok sensus. 
Riset ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai data kesehatan masyarakat dan data biomedis. 
Sasaran riset ini adalah rumah tangga dan anggota rumah tangga yang terpilih.  
Akan dilakukan wawancara, pengukuran dan pemeriksaan pada kepala rumah tangga dan semua 
anggota rumah tangga.  
Wawancara meliputi keterangan diri, riwayat kematian dalam rumah tangga, pelayanan  
kesehatan, sanitasi lingkungan, konsumsi makanan, penyakit menular dan tidak menular, riwayat 
penyakit turunan, ketidak mampuan, cedera, imunisasi, pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap 
kesehatan, kecacatan dan kesehatan mental.  
Pengukuran yang dilakukan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, lingkar 
perut untuk dewasa dan lingkaran lengan atas untuk wanita umur 15-54 tahun. Pemeriksaan 
meliputi ketajaman penglihatan mata, kesehatan gigi, kadar iodium dalam garam.  
Waktu yang dibutuhkan untuk wawancara, pengukuran dan pemeriksaan dalam satu rumah 
tangga adalah sekitar  2 jam. 
 

Hanya dibacakan untuk responden yang akan diambil sampel urin dan contoh garam 
untuk pemeriksaan iodium. 
 
Rumah tangga Bapak/ Ibu juga termasuk dari sebagian rumah tangga yang akan diperiksa 
kadar iodiumnya. Untuk itu perlu dikumpulkan contoh garam yang digunakan sehari-hari 
untuk memasak sebanyak 3 sendok makan dan contoh urin (air seni) dari anak Bapak/ Ibu 
bernama ...................... ......................................(usia 6-12 tahun) sebanyak 3 sendok makan.  

 
Selain itu juga dilakukan pengambilan darah di laboratorium yang ditunjuk guna mengetahui 
penyakit yang mungkin terjadi berkaitan dengan penyakit menular, tidak menular, kelainan 
gizi dan kelainan bawaan. Yang diambil darahnya adalah semua anggota rumah tangga usia  
1 tahun keatas. Untuk orang dewasa (umur > 15 tahun) yang akan diambil darahnya, perlu 
persiapan puasa 10 – 14 jam sebelum pengambilan darah, termasuk tidak merokok, tidak 
melakukan aktivitas berat, tidak sarapan, minum air putih tawar diperbolehkan. Bapak/ Ibu/ 
Saudara akan diberi minuman 1 gelas yang mengandung gula sebelum diambil darahnya. 
Untuk wanita hamil, anak dan balita tidak perlu puasa. Darah vena yang akan diambil  
sebanyak 1 sendok makan (15 ml) pada dewasa, masing-masing 1 sendok teh (5 ml) pada 
wanita hamil, anak dan balita. Pengambilan darah dilakukan oleh petugas pengambil darah 
yang terlatih. Dalam pengambilan darah akan ada sedikit rasa nyeri seperti digigit semut, 
namun tidak ada risiko yang membahayakan. Pengambilan darah diawasi oleh tim medis 
yang berpengalaman disertai peralatan yang memadai.  

  
Partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri adalah sukarela dan bila tidak berkenan sewaktu-waktu dapat 
menolak tanpa dikenakan sanksi apapun.  
 
Bpk/Ibu/Sdr/Sdri akan mengetahui keadaan kesehatan dan sebagai tanda terima kasih, 
kami akan memberikan penggantian waktu sebesar Rp. 20.000.- per keluarga. Anggota 
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keluarga yang terpilih diambil darahnya, akan mendapatkan uang pengganti transport Rp. 
35.000.- per orang, dan disediakan makanan setelah pengambilan darah.  

 
Anda akan mendapatkan hasil pemeriksaan gula darah, darah rutin atau kadar Hb bila 
peralatan otomatis tidak ada. 
  
Jika terjadi sesuatu yang memerlukan pertolongan dokter pada saat pengambilan darah 
maka Bpk/Ibu/Sdr/Sdri akan segera diberi pertolongan, bila perlu dirujuk ke Rumah Sakit 
dan biaya akan ditanggung oleh Badan Litbang Kesehatan.  
 
Semua informasi dan hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan keadaan kesehatan Bapak/ 
Ibu/ Sdr/ Sdri akan dirahasiakan dan disimpan di Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan–DepKes, Jakarta dan hanya digunakan untuk pengembangan kebijakan program 
kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

 
Bila Bapak/ Ibu/ Sdr/ Sdri memerlukan penyelasan lebih lanjut mengenai riset ini, dapat 
menghubungi Badan Litbang Kesehatan–Departemen Kesehatan R.I, Jalan Percetakan 
Negara 29, Jakarta 10560; Telp. (021) 4261088 ext 146, telp/sms 021-98264854, fax 021-
4209866, email: riskesdas@litbang.depkes.go.id atau 
 
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat 
2. Dr. Sunarno Ranu Widjojo, MPH (HP 0811848473) 
3. dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH, DrPH (HP 0816855887) 
 

Keterangan:  *Naskah Penjelasan hanya diberikan 1 (satu)/ rumah tangga, dapat  
                         dibacakan beberapa kali untuk masing-masing responden 
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PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (PSP) * 
(INFORMED CONSENT) 

 
   
Saya telah mendapatkan penjelasan secara rinci dan mengerti mengenai Riset Kesehatan Dasar 
yang dilakukan oleh Badan Litbangkes–Departemen Kesehatan RI. Saya mengerti bahwa 
partisipasi saya dilakukan secara sukarela dan saya dapat menolak atau mengundurkan diri 
sewaktu-waktu tanpa sanksi apapun.  
 
Pernyataan bersedia diwawancara, diukur, diperiksa dan diambil darah 
 

Nama  Responden   Nomor Stiker Tgl/bln/thn  Tanda 
tangan/ 

Cap jempol 
diri sendiri 

Tanda 
tangan/ 

Cap jempol 
Wali** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
  
 

Nama Saksi*** Tgl/bln/thn Tanda Tangan 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Keterangan 

       * PSP dibuat 3 rangkap untuk:  

        - Responden (1 lbr) 
        - Pertinggal di Laboratorium Kesehatan Daerah/ RS/Swasta (1 lbr, dititip pada petugas 
lapangan/ puskesmas untuk diserahkan kepada petugas lab) 

- Tim Pewawancara (1 lbr), kirim ke Korwil bersama kuesioner 
 
** bila responden berusia < 15 tahun atau responden sulit berkomunikasi 
 
*** Diluar tim pewawancara, bisa orang yang mempunyai hubungan keluarga,  
       tetangga atau KetuaRT 
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XI. PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN 
PENGUKURAN ANTHROPOMETRI, TEKANAN DARAH, LINGKAR PERUT, DAN LILA 

SEMUA UMUR 

1.  Berat badan 
(kg) ,  

2a. Tinggi Badan/  
      Panjang Badan (cm) ,  

2b.  Khusus untuk balita, 
       Posisi Pengukuran TB/PB  
       1. Berdiri    2. Telentang 

 

KHUSUS ART UMUR ≥ 15 TAHUN 

3 Tekanan darah (mmHg) 

 PEMERIKSAAN 1 PEMERIKSAAN 2 PEMERIKSAAN 3 
Hanya dilakukan bila selisih 

pengukuran tekanan darah  1 dan 2 > 
10 mmHg a. Sistolik 1 b. Diastolik 1 d. Sistolik 2 e. Diastolik 2 

g. Sistolik 3 h. Diastolik 3 

 

      
  c. Nadi 1    f. Nadi 2    i. Nadi 3   

 

4 Lingkar perut ……............. cm   ,  
 

KHUSUS WANITA USIA SUBUR (15 – 45 TAHUN) TERMASUK IBU HAMIL 

5 Lingkar lengan atas (LILA) …................ cm   ,  
 

PEMERIKSAAN VISUS (KHUSUS ART > 5 TAHUN) 

6 Apakah mata [NAMA] mengalami gangguan: (LAKUKAN PENGAMATAN] 

  KANAN KIRI 

 a. Juling 1. Ya         2. Tidak a1.  1. Ya         2. Tidak a2.  

 b. Pterigium 1. Ya         2. Tidak b1.  1. Ya         2. Tidak b2.  

 c. Parut kornea 1. Ya         2. Tidak c1.  1. Ya         2. Tidak c2.  

 d. Lensa keruh/Katarak 1. Ya         2. Tidak d1.  1. Ya         2. Tidak d2.  

7. Menggunakan kacamata (jauh dan atau 
dekat)?    1. Ya         2. Tidak  

 

PEMERIKSAAN VISUS: 
1. Jika [NAMA] tidak menggunakan kacamata tetap lakukan pemeriksaan visus 
2. Jika [NAMA] menggunakan kacamata, lakukan pemeriksaan visus dengan tetap memakai kacamata 

8. Tanpa Pinhole a. Kanan:    /  b. Kiri:    /  

9. Dengan Pinhole a. Kanan:    /  b. Kiri:     /  
CATATAN UNTUK RESPONDEN YANG TIDAK DAPAT MELIHAT KARTU SNELLEN ATAU KARTU E  LAKUKAN HITUNG JARI: 

1. Jika [NAMA] dapat melihat HITUNG JARI pada jarak 3 meter  TULIS 03/060 
2. Jika [NAMA] dapat melihat HITUNG JARI pada jarak 2 meter  TULIS 02/060 
3. Jika [NAMA] dapat melihat HITUNG JARI pada jarak 1 meter  TULIS 01/060 
4. Jika [NAMA] hanya dapat melihat GOYANGAN TANGAN pada jarak 1 meter  TULIS 01/300 
5. Jika [NAMA] hanya dapat melihat SINAR SENTER  TULIS  01/888  
6. Jika [NAMA]  tidak dapat melihat sinar (BUTA TOTAL)  TULIS 00/000   

 



Pedoman Pengukuran dan Pemeriksaan 

 

2 

 
1 

PEMERIKSAAN GIGI PERMANEN (KHUSUS ART ≥ 12 TAHUN) 
10. Berilah kode D,M, atau F pada setiap ruang dentogram di bawah ini:    

 D (decayed) = gigi berlubang 
M (missing) = gigi telah dicabut/ tinggal akar 
F (filling) = gigi ditambal 

CATATAN: JIKA PADA GIGI YANG SAMA TERDAPAT LUBANG DAN JUGA TAMBALAN MAKA TULISKAN “DF” PADA SATU 
RUANG DENTOGRAM TERSEBUT 

 

 

                                                 (I)  Kanan                                                                    Kiri  (II) 
           8          7                    6               5         4             3         2               1              1              2              3         4            5               6                 7               8  
 

 

       8           7                 6            5          4          3      2          1     1         2         3       4          5             6               7                  8 
 
                                                         
                                                                (III)  Kanan                                              Kiri  (IV) 

 DIISI OLEH PENGUMPUL DATA 

 ∑D-T  ∑M-T  ∑F-T  

 
1 = Incisivus 1 (gigi seri 1)  4 = Premolar 1 (geraham kecil 1) 7 = Molar 2 (geraham besar 2) 
2 = Incisivus 2 (gigi seri 2)  5 = Premolar 2 (geraham kecil 2) 8 = Molar 3 (geraham besar 3) 
3 = Caninus (taring)  6 = Molar 1 (geraham besar 1)  

 

PEMERIKSAAN DARAH DAN URIN 
11. Apakah diambil spesimen darah 1. Ya 2. Tidak  KE XI.13 atau KE CATATAN PENGUMPUL DATA 

12. STIKER NOMOR DARAH TEMPEL STIKER DI SINI 

13 Apakah diambil Urin (khusus ART umur 6 – 12 thn) 1. Ya 2. Tidak  KE CATATAN PENGUMPUL DATA 

14. STIKER NOMOR URIN TEMPEL STIKER DI SINI 

 

CATATAN PENGUMPUL DATA 

 
 

 


