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RISET KESEHATAN DASAR 2013 

 

 NASKAH PENJELASAN* 

 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I mulai bulan Januari 

s/d Desember 2013 akan melakukan Riset Kesehatan Dasar  (Riskesdas 2013) di seluruh wilayah 

Indonesia (33 Provinsi, 497 kabupaten/kota)  mencakup sekitar 300.000 rumah tangga yang 

tersebar di 12.000 blok sensus. 

 

Riskesdas 2013 ini merupakan riset nasional berbasis komunitas untuk menilai keberhasilan 

pelaksanaan pembangunan jangka menengah 2010-2014. Selain itu, juga sebagai sarana untuk 

mengevaluasi perkembangan status kesehatan masyarakat Indonesia di tingkat nasional, provinsi 

dan kabupaten/kota dalam enam tahun terakhir. Termasuk masalah kesehatan spesifik di setiap 

kabupaten/kota, perkembangan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi status kesehatan 

masyarakat di tiap tingkat wilayah pemerintahan, dan perkembangan upaya pembangunan 

kesehatan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam enam tahun terakhir. 

 

Sasaran Riskesdas 2013 adalah Rumah Tangga (RT) dan Anggota Rumah Tangga (ART) yang 

terpilih. Riset dilaksanakan dengan cara wawancara, pengukuran, dan pemeriksaan yang 

ditujukan kepada kepala rumah tangga dan semua ART. Pada wawancara akan ditanyakan 

keterangan diri, akses dan pelayanan kesehatan, ketersedian obat dan pengobatan tradisional, 

kesehatan lingkungan, pemukiman dan ekonomi, penyakit menular, penyakit tidak menular, 

penyakit keturunan, cedera, ketidakmampuan, kesehatan mata dan pendengaran, kesehatan gigi 

dan mulut, kesehatan jiwa, pengetahuan, sikap dan perilaku, pembiayaan kesehatan, kesehatan 

ibu dan kesehatan anak.   

 

Pada pengukuran akan diukur tinggi badan/panjang badan dan berat badan untuk ART semua 

umur, tekanan darah dan lingkar perut untuk ART umur 15 tahun keatas, lingkar lengan atas  

untuk perempuan umur 15-49 tahun. Pemeriksaan gigi, indera mata (ketajaman penglihatan, 

kelainan mata) dan telinga akan dilakukan pada ART terpilih.  Pemeriksaan kandungan iodium 

dalam garam rumah tangga dilakukan di seluruh rumah tangga terpilih.  

 

Pengambilan  sampel garam dan air lingkungan dilakukan pada sebagian rumah tangga sampel 

untuk melihat kandungan iodium. Pemeriksaan darah dan air seni (urin) dilakukan pada sebagian 

rumah tangga sampel. Darah diambil dari pembuluh darah vena di lipat siku lengan atas (vena 

cubiti) kira-kira sebanyak satu sendok makan (10 ml)  untuk ART dewasa dan sebanyak satu 

sendok teh (5 ml) untuk anak-anak umur 1-14 tahun. Pemeriksaan darah meliputi:1) pemeriksaan 

malaria, 2) kadar gula darah, 3) kadar darah (hemoglobin). Pemeriksaan darah malaria dan kadar 

darah dilakukan pada ART umur 1 tahun keatas, pemeriksaan kadar gula darah dilakukan pada 

umur 15 tahun keatas.  

 



Untuk pemeriksaan kadar gula darah, responden diminta berpuasa malam hari (10 jam sebelum 

pengambilan darah). Setelah pengambilan darah puasa, responden diberi air gula (senilai 300 

kalori) dalam  satu gelas belimbing (300 cc) air. Dua jam setelah mendapat air gula, dilakukan 

pengambilan darah perifer (dari ujung jari tangan) sebanyak 1-2 tetes darah. Pengambilan darah 

dengan alat steril dilakukan oleh tenaga analis/perawat berpengalaman dan diawasi oleh dokter. 

Pada saat pengambilan darah akan ada sedikit rasa nyeri seperti digigit semut, namun tidak ada 

risiko yang membahayakan. Kemungkinan kejadian peningkatan kadar gula darah ( 

hiperglikemi) akibat pemberian air gula, kecil sekali. Petugas pengambil darah sudah dibekali 

dengan pengetahuan tentang gejala-gejala hiperglikemi.  

 

Pemeriksaan air seni (urin) untuk pemeriksaan kadar iodium. Pemeriksaan kadar iodium 

dilakukan pada perwakilan ART berumur 6-12 tahun dan wanita usia subur (WUS) 15-49 tahun 

terutama ibu hamil dan menyusui.  Seluruh pemeriksaan tersebut dilakukan pada tahun 2013. 

Pada tahun 2014 akan dilakukan pemeriksaan lanjut terhadap serum yang sudah dikumpulkan. 

 

Waktu yang tersita untuk wawancara, pengukuran, dan pemeriksaan diperkirakan sekitar 3-4 

jam, tergantung dari besarnya anggota rumah tangga tersebut. Manfaat langsung dari riset ini 

adalah diketahuinya keadaan kesehatan  Bapak/Ibu/Sdr/Sdri berdasarkan pemeriksaan secara 

cuma-cuma yang dilakukan saat pengumpulan data.  

 

Partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri bersifat sukarela tanpa paksaan dan bila tidak berkenan dapat 

menolak atau sewaktu-waktu dapat mengundurkan diri tanpa sanksi apapun. Sebagai tanda 

terima kasih akan diberikan biaya pengganti waktu yang tersita Rp 50.000/RT dan Rp 

10.000/ART yang diwawancara. Jika ART diperiksa darahnya, maka akan diberikan biaya 

penggantian transportasi sebesar Rp. 35.000/ART.  

 

Semua informasi dan hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan kesehatan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri 

akan dijaga kerahasiaannya dan akan disimpan di Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Informasi tersebut hanya digunakan untuk 

pengembangan kebijakan program kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Semua data 

tidak akan dihubungkan dengan identitas Bapak/Ibu/Sdr/Sdri. 

 

Apabila Bapak/Ibu/Sdr/Sdri memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai riset ini, dapat 

menghubungi : 

 

DR. dr. Trihono MSc 

Kepala Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan R.I 

Jalan Percetakan Negara 29, Jakarta Pusat 10560 

Telepon (021) 4261088 ext 146 

Fax (021) 4209866 

email setriskesdas@gmail.com 

 

atau 

 

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. 

2. Atmarita, MPH, DrPH (HP 082111354000) 

mailto:setriskesdas@gmail.com


3. DR.dr. Julianty Pradono. MS (HP 08121004523) 

4. DR. Dewi Permaesih, M.Kes (HP.08129090334) 

5. Drs. Siti Isfandari, M.A (HP.08561043526) 

6. DR. Dra. Vivi Lisdawati, Apt (HP. 0818953717) 

 

Apabila Bapak/Ibu/Sdr/Sdri memerlukan penjelasan atau ingin mengadukan hal-hal yang 

berhubungan dengan etik penelitian kesehatan, dapat menghubungi : 

  

Prof. DR. Sudomo 

Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

Badan Litbangkes Departemen Kesehatan RI 

Jalan Percetakan Negara 29, Jakarta Pusat 10560 

Telepon (021) 4261088 ext. 106 

Email : ke_bppk@litbang.depkes.go.id 

 

Keterangan; *Naskah penjelasan hanya diberikan 1 (satu) pada setiap rumah tangga, dapat 

dibacakan beberapa kali untuk masing-masing ART. 



  

 

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (PSP)* 

 

 

Saya telah mendapat penjelasan secara rinci dan telah mengerti mengenai hal yang berkaitan 

dengan Riset Kesehatan Dasar 2013 yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I. Saya memutuskan  setuju untuk ikut 

berpartisipasi dalam riset ini secara sukarela tanpa paksaan. Bila saya inginkan, maka saya dapat 

mengundurkan diri sewaktu-waktu tanpa sanksi apapun. 

 

No. Urut 

ART 

Nama responden Tgl/bln/th Tanda tangan/cap 

jempol diri sendiri 

Tanda tangan/cap 

jempol wali syah. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Nama Saksi** Tgl/bl/th Tanda tangan 

 

 

 

  

 

Keterangan: 

- Responden yang boleh menandatangani informed consent adalah mereka yang telah  berumur  

  18 tahun 

- Bagi responden yang berumur kurang dari 18 tahun, informed consent ditandatangani oleh wali  

  yang syah. 

 

*PSP dibuat 2 rangkap: 

- 1 lembar dilampirkan pada kuesioner kesmas  

- 1 lembar dilampirkan pada BM 01  

 

**Diluar tim pengumpul data, bisa orang yang mempunyai hubungan keluarga, tetangga atau  

    Ketua RT. 


