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RINGKASAN PENELITIAN 
 
Visi  Kementerian Kesehatan adalah “Masyarakat Sehat yang mandiri dan 
berkeadilan. Sedangkan misinya adalah meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan 
masyarakat madani; melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin 
tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan 
berkeadilan; menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan; 
dan menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik”.1 
 
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) merupakan Riset Kesehatan berbasis 
komunitas berskala nasional sampai tingkat kabupaten/kota. Riskesdas ini 
dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan 
Litbangkes) Kementerian Kesehatan RI dengan kerangka sampel yang 
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Direncanakan akan dilaksanakan 
setiap tiga tahun, dengan tujuan untuk melakukan evaluasi pencapaian 
program kesehatan yang telah dilaksanakan, sekaligus sebagai bahan untuk 
perencanaan kesehatan. Tiga tahun dianggap interval yang tepat untuk 
menilai perkembangan status kesehatan masyarakat, faktor risiko, dan 
perkembangan upaya pembangunan kesehatan.  
 
Keunggulan Riskesdas Pertama, jumlah sampel yang digunakan tidak hanya 
mampu menggambarkan situasi di tingkat nasional dan provinsi, akan tetapi 
hampir seluruh variabel juga dapat menggambarkan situasi di tingkat 
kabupaten/kota. Kedua, Riskesdas mengumpulkan data spesifik kesehatan, 
yang pelaksanaannya memerlukan tenaga pengumpul data yang spesifik 
kesehatan, yaitu minimal D3 kesehatan. Ketiga, dalam Riskesdas dilakukan 
berbagai pengukuran dan pemeriksaan, seperti berat badan, tinggi/panjang 
badan, lingkar perut, lingkar lengan atas, tajam penglihatan, kesehatan gigi, 
tekanan darah, haemoglobin dan gula darah. Direncanakan secara berkala 
dilakukan pengumpulan darah yang akan diperiksa di laboratorium untuk test-
test lanjutan, seperti kimia darah, prevalensi penyakit berkaitan dengan 
imunissai, dan faktor risiko penyakit tidak menular. 
   
Pada tahun 2007 Badan Litbangkes telah melakukan Riskesdas pertama,2 
meliputi semua indikator kesehatan utama, yaitu status kesehatan (penyebab 
kematian, angka kesakitan, angka kecelakaan, angka disabilitas, dan status 
gizi), kesehatan lingkungan (lingkungan fisik), konsumsi rumahtangga, 
pengetahuan-sikap-perilaku kesehatan (Flu Burung, HIV/AIDS, perilaku 
higienis, penggunaan tembakau, minum alkohol, aktivitas fisik, perilaku 
konsumsi makanan) dan berbagai aspek mengenai pelayanan kesehatan 
(akses, cakupan, mutu layananan, pembiayaan kesehatan).3 Telah 
dikumpulkan pula sekitar 33.000 sampel serum, bekuan darah, dan sediaan 
apus, untuk test-test lanjutan di laboratorium Badan Litbangkes. 

 
Hasil Riskesdas 2007 telah dimanfaatkan oleh penyelenggara program, 
terutama Departemen Kesehatan; oleh Bappenas, untuk evaluasi program 
pembangunan termasuk pengembangan rencana kebijakan pembangunan 
kesehatan jangka menengah (RPJMN 2010-2014), dan oleh beberapa 
kabupaten/kota dalam merencanakan, mengalokasikan anggaran, 
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melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program-program kesehatan 
berbasis bukti (evidence-based planning). Komposit beberapa indikator 
Riskesdas 2007 juga telah digunakan sebagai model Indeks Pembangunan 
Kesehatan Masyarakat (IPKM) di Indonesia untuk melihat peringkat 
Kabupaten/Kota. 

 
Pada tahun 2010 dilakukan Riskesdas kedua mengacu pada indikator MDG 
yaitu malaria, tuberkulosis paru, pengetahuan HIV, sanitasi lingkungan, 
kesehatan anak, kesehatan reproduksi dan konsumsi individu. Dalam proses 
pengumpulan data, entri data dilakukan di lapangan pada semua blok sensus. 
 
Dalam persiapan pelaksanaan Riskesdas 2013, Riskesdas 2007 telah 
mendapat masukan dari masing-masing penyelenggara program untuk dapat 
lebih dilengkapi dan disempurnakan, baik dari segi substansi maupun 
metodologi. Dari proses analisis Riskesdas 2007, telah diperhatikan pula 
beberapa pertanyaan yang perlu dikoreksi, dikurangi, atau ditambah untuk 
pelaksanaan Riskesdas berikutnya. Selain itu manajemen data, termasuk 
waktu pelaksanaan pengumpulan data dan entri data menjadi pertimbangan 
untuk memperbaiki response rate rumah tangga dan anggota rumah tangga. 
Beberapa data dan informasi program yang berkaitan dengan data IPKM dan 
indikator MDG dikumpulkan kembali dalam Riskesdas 2013.  
 
Riskesdas 2013 sangat penting untuk dilaksanakan mengingat informasi hasil 
Riskesdas 2013 akan dijadikan dasar 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 
tiga tahun terakhir. Termasuk  perubahan masalah kesehatan di tingkat 
nasional, provinsi dan kabupaten/kota, 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 tiga tahun terakhir.  
  
Untuk melaksanakan Riskesdas 2013, dibentuk Tim Pengarah di tingkat 
Pusat, Tim Manajemen tingkat Pusat, Tim Pelaksana tingkat Pusat, Provinsi, 
dan Kabupaten/Kota dengan anggota dari jajaran Kementerian kesehatan 
(Unit Utama terutama Badan Litbang Kesehatan), BPS Pusat-Provinsi-
Kabupaten/ Kota, Balitbangda, Universitas, Lembaga penelitian, Dinas 
Kesehatan Provinsi-Kabupaten/Kota, Poltekkes, Stikes, dan unit terkait 
lainnya.  
 
Riskesdas akan dilakukan tahun 2013 di seluruh Kabupaten/Kota di 
Indonesia. Disain penelitian adalah potong lintang, jenis penelitian adalah 
non-intervensi. Besar sampel ditentukan berdasarkan keterwakilan wilayah. 
Keterwakilan kabupaten berdasarkan perhitungan sampel diperlukan 
sebanyak 300.000 rumah tangga yang akan diperoleh dari 12.000 BS. 
Keterwakilan provinsi diperlukan sampel sebanyak 75.000 rumah tangga dari 
3000 BS. Sedangkan keterwakilan Nasional diperlukan sampel sebanyak 
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25.000 Rumah Tangga dari 1000 BS. Blok Sensus terpilih tersebar di 33 
Provinsi (497 Kabupaten/Kota). 
 
Data dikumpulkan dengan cara wawancara, pengamatan, pengukuran, 
pemeriksaan, dan pengambilan spesimen. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan kuesioner terstruktur yang akan diujicoba, bahan yang akan 
distandarisir, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Tim 
pengumpul data terdiri dari 5 orang yang bekerja di 6 (enam) BS terpilih, di 
mana tiap BS diwawancara sebanyak 25 rumah tangga terpilih.  
 
Data yang dikumpulkan untuk tingkat rumah tangga terdiri dari pengenalan 
tempat, keterangan rumah tangga dan anggota rumah tangga, pemeriksaan 
atau test cepat iodium dalam garam, akses dan pelayanan kesehatan, 
farmasi dan pelayanan kesehatan tradisional, gangguan jiwa berat, kesehatan 
lingkungan,dan pemukiman dan ekonomi. Sedangkan untuk anggota rumah 
tangga data yang dikumpulkan adalah penyakit menular, penyakit tidak 
menular, cedera, gigi dan mulut, disabilitas, kesehatan jiwa, pengetahuan, 
sikap dan perilaku, pembiayaan kesehatan, kesehatan reproduksi, kesehatan 
anak dan imunisasi.  
 
Untuk pengukuran yang dikumpulkan adalah berat badan, panjang/tinggi 
badan, lingkar lengan atas, lingkar perut, serta tekanan darah. Sedangkan 
untuk pemeriksaan adalah pemeriksaan mata, telinga, serta status gigi. serta 
dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan, pemeriksaan iodium pada 
garam di tingkat rumah tangga, tekanan darah; pengukuran tinggi/panjang 
badan, berat badan, lingkar lengan atas, dan lingkar perut, ketajaman 
penglihatan, serta masalah pendengaran untuk seluruh anggota rumah 
tangga.  
 
Sedangkan untuk tingkat nasional pemeriksaan dilengkapi dengan 
pemeriksaan kadar iodium dalam urin, serta pengambilan.spesimen darah 
untuk hemoglobin, glukosa, dan pemeriksaan malaria yang dilakukan di 
laboratorium lapangan. Sebagian spesimen darah dalam bentuk serum 
dikirim ke Laboratorium badan Litbangkes untuk pemeriksaan lanjut tahun 
2013 dan 2014.  
 
Rincian cara pengumpulan data terdapat di buku pedoman (terlampir). Waktu 
yang tersita untuk wawancara, pengukuran, dan pemeriksaan seluruh 
anggota rumah tangga diperkirakan sekitar 2-3 jam, tergantung dari besarnya 
rumah tangga. Pengumpulan data  direncanakan dilakukan sejak tanggal 1 
Mei – 30 Juni  2013. 

 
Besar sampel untuk validasi dipilih 15% dari sampel Nasional yaitu sebanyak 
150 BS yang tersebar di seluruh provinsi. Validasi dilakukan untuk 
mempertahankan kualitas pengumpulan data. Validasi hanya dilakukan pada 
10 rumah tangga per blok sensus yang dipilih secara acak dari 25 rumah 
tangga yang sudah dilakukan pengumpulan data.Validasi dilakukan oleh 
Institusi Perguruan Tinggi. 
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Data yang telah dikumpulkan akan diedit oleh ketua tim, dilanjutkan dengan 
coding dan entri data di lapangan. Data yang telah dientri dikirim oleh 
Penanggung Jawab Teknis/PJT kabupaten/kota ke Badan Litbangkes melalui 
email atau CD/flashdisk. Di Badan Litbangkes data disatukan, dilakukan 
verifikasi akhir, cleaning, pembobotan dan analisis. Analisis data dilakukan 
secara deskriptif dan tabulasi silang untuk semua variabel dengan 
representasi tingkat kabupaten/kota (sebagian besar variabel), provinsi dan 
nasional. 
 

Dalam persiapan pelaksanaan Riskesdas 2013, dilakukan ujicoba. Ujicoba 
dilakukan untuk mendapatkan metodologi pengumpulan data yang efektif dan 
efisien, menilai fisibilitas dan validitas alat (pengukur tinggi/ panjang badan, 
berat badan, tensimeter, pemeriksaan haemoglobin, gula darah), menilai 
lamanya waktu yang diperlukan untuk wawancara serta mengetahui  tingkat 
kesulitan dan kualifikasi tenaga pengumpul data. Lokasi uji coba  dilakukan di 
Sumatera Utara memilih 4 BS yaitu 2 BS daerah sulit dan 2 BS daerah tidak 
sulit di Provinsi tersebut.  
 
Dari hasil ujicoba pertama, dilakukan penyempurnaan instrumen kuesioner, 
pedoman, peralatan untuk diujicobakan lagi dalam rangka 
mempertimbangkan beban kerja enumerator dalam rangka finalisasi 
keseluruhan proses Riskesdas 2013. Ujicoba kedua dilakukan di kabupaten 
Bogor pada dua blok sensus oleh dua tim enumerator.  
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I. Latar belakang 
 
Visi  Kementerian Kesehatan adalah “Masyarakat Sehat yang mandiri dan 
berkeadilan. Sedangkan misinya adalah meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan 
masyarakat madani; melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin 
tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan 
berkeadilan; menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan; 
dan menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik”1. 
 
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) merupakan Riset Kesehatan berbasis 
komunitas berskala nasional sampai tingkat kabupaten/kota yang dilakukan 
setiap 5 - 6 tahun sekali. Riskesdas ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) Kementerian Kesehatan 
RI dengan kerangka sampel yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik 
(BPS). Lima sampai enam tahun dianggap interval yang tepat untuk menilai 
perkembangan status kesehatan masyarakat, faktor risiko, dan 
perkembangan upaya pembangunan kesehatan.  
 
Keunggulan Riskesdas terletak pada jumlah sampel yang digunakan, yang 
tidak hanya mampu menggambarkan situasi di tingkat nasional dan provinsi, 
akan tetapi hampir seluruh variabel juga dapat menggambarkan situasi di 
tingkat kabupaten/kota. Riskesdas mengumpulkan data spesifik kesehatan 
dimana tenaga pelaksana pengumpul data berlatar belakang pendidikan 
minimal D3 kesehatan. Dalam Riskesdas dilakukan berbagai pengukuran dan 
pemeriksaan, seperti berat badan, tinggi/panjang badan, lingkar perut, lingkar 
lengan atas, tajam penglihatan, kesehatan gigi, tekanan darah, haemoglobin 
dan gula darah. Dilakukan pula pengambilan specimen darah dan urin untuk 
parameter terkait dengan faktor risiko penyakit. 
   
Pada tahun 2007 Badan Litbangkes telah melakukan Riskesdas pertama,2 
meliputi semua indikator kesehatan utama, yaitu status kesehatan (penyebab 
kematian, angka kesakitan, angka kecelakaan, angka disabilitas, dan status 
gizi), kesehatan lingkungan (lingkungan fisik), konsumsi rumahtangga, 
pengetahuan-sikap-perilaku kesehatan (Flu Burung, HIV-AIDS, perilaku 
higienis, penggunaan tembakau, minum alkohol, aktivitas fisik, perilaku 
konsumsi makanan) dan berbagai aspek mengenai pelayanan kesehatan 
(akses, cakupan, mutu layananan, pembiayaan kesehatan).3 Telah 
dikumpulkan pula sekitar 33.000 sampel serum, bekuan darah, dan sediaan 
apus, untuk test-test lanjutan di laboratorium Badan Litbangkes. 

 
Hasil Riskesdas 2007 telah dimanfaatkan oleh penyelenggara program, 
terutama Kementerian Kesehatan; oleh Bappenas, untuk evaluasi program 
pembangunan termasuk pengembangan rencana kebijakan pembangunan 
kesehatan jangka menengah (RPJMN 2010-2014), dan oleh beberapa 
kabupaten/kota dalam merencanakan, mengalokasikan anggaran, 
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program-program kesehatan 
berbasis bukti (evidence-based planning). Komposit beberapa indikator 
Riskesdas 2007 juga telah digunakan sebagai model Indeks Pembangunan 
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Kesehatan Masyarakat (IPKM) di Indonesia untuk melihat peringkat 
Kabupaten/Kota. 

 
Pada tahun 2010, untuk kepentingan memberikan informasi terkait indikator 
MDGs bidang kesehatan dilakukan  Riskesdas yang sampelnya mewakili 
tingkat provinsi dan nasional. Data Riskesdas 2010 mencakup indikator: 
penyakit menular (Malaria,TBC Paru), status gizi, kesehatan reproduksi, 
kesehatan bayi dan balita, serta faktor-faktor yang mempengaruhi,  seperti 
sanitasi lingkungan, pengetahuan dan perilaku kesehatan (HIV, Merokok), 
konsumsi makan individu dan akses pelayanan kesehatan. Dilakukan juga 
pemeriksaan darah di lapangan untuk Malaria dengan metode RDT dan 
Pemeriksaan. Entri data dilakukan di lapangan pada semua blok sensus. 
 
Dalam persiapan pelaksanaan Riskesdas 2013, dilakukan evaluasi Riskesdas 
2007 dan Riskesdas 2010 untuk memutuskan informasi yang perlu 
dikumpulkan. Diperhatikan pula beberapa pertanyaan yang perlu dikoreksi, 
dikurangi, atau ditambah untuk pelaksanaan Riskesdas 2013. Selain itu 
manajemen data, termasuk waktu pelaksanaan pengumpulan data dan entri 
data menjadi pertimbangan untuk memperbaiki response rate rumah tangga 
dan anggota rumah tangga. Beberapa data dan informasi program yang 
berkaitan dengan data IPKM dan indikator MDG dikumpulkan kembali dalam 
Riskesdas 2013.  
 
Riskesdas 2013 sangat penting untuk dilaksanakan mengingat informasi hasil 
Riskesdas 2013 akan dijadikan dasar 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 perubahan faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi status kesehatan masyarakat di tiap tingkat wilayah 
pemerintahan, dan perkembangan upaya pembangunan kesehatannya.  
 
Pertanyaan Penelitian 
 

a. Bagaimanakah pencapaian status kesehatan masyarakat di tingkat 
nasional, provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2013? 

b. Apa dan bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi status 
kesehatan masyarakat di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten? 

c. Apakah telah terjadi perubahan masalah kesehatan spesifik di setiap 
provinsi dan kabupaten/kota dibaning tahun 2007?  

d. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan masalah 
kesehatan? 

e. Bagaimana korelasi antar faktor terhadap status kesehatan? 
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II. KERANGKA KONSEP 
 
 
Untuk menjawab pertanyaan penelitian pada Riskesdas 2013, dikembangkan 
kerangka konsep penelitian yang merupakan modifikasi dari Sistem 
Kesehatan WHO4 dan HL. Blum5  sebagai berikut 
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 Gambar 1. Kerangka Konsep Riskesdas 2013 
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III. TUJUAN PENELITIAN 
 
Tujuan Umum: 
 
Menyediakan informasi berbasis bukti untuk perumusan kebijakan 
pembangunan kesehatan di berbagai tingkat administrasi. 
  
Tujuan Khusus: 

a. Menyediakan informasi untuk perencanaan kesehatan termasuk 
alokasi sumber daya di berbagai tingkat administrasi. 

b. Menyediakan peta status dan masalah kesehatan di tingkat nasional, 
provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2013. 

c. Menyediakan informasi perubahan status kesehatan masyarakat yang 
terjadi dari 2007 ke 2013. 

d. Menilai kembali disparitas wilayah kabupaten kota menggunakan 
IPKM. 

e. Mengkaji korelasi antar faktor yang menyebabkan perubahan status 
kesehatan. 

 
IV. MANFAAT DAN LUARAN PENELITIAN 
 
A. Manfaat Penelitian 
 

1. Untuk kabupaten/kota: 
 

a. Mampu menyusun perencanaan program lebih akurat sesuai 
perkembangan masalah kesehatan dalam enam tahun terakhir. 

b. Mempunyai bahan advokasi yang berbasis bukti. 
c. Mampu merencanakan dan melaksanakan survei kesehatan lanjutan di 

wilayahnya. 
 
2. Untuk provinsi dan pusat: 

 
a. Mampu memetakan perubahan masalah kesehatan dan menajamkan 

prioritas pembangunan kesehatan antar wilayah.  
b. Mempunyai bahan advokasi yang berbasis bukti. 
c. Mampu merencanakan penelitian lanjutan sesuai dengan 

permasalahan kesehatan. 
 

3. Untuk Peneliti 
 

a. Sebagai sumber data untuk analisis lebih lanjut. 
b. Sebagai sumber data untuk pengembangan indeks kesehatan. 

 
4. Untuk Institusi Pendidikan 

 
a. Sebagai sumber data untuk bahan penulisan tugas akhir. 
b. Sebagai sumber data untuk analisis lebih lanjut dikaitkan dengan 

sumber data lainnya. 
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B. Luaran Penelitian 
 
Tersedianya data kesehatan berdasarkan karakteristik masyarakat sebagai 
berikut: 
 

a. Status kesehatan: prevalensi penyakit menular, penyakit tidak menular, 
penyakit jiwa, penyakit bawaan, cedera, status disabilitas, gigi dan 
mulut,  indera mata dan pendengaran, kesehatan reproduksi, 
kesehatan bayi dan balita, status gizi, hematologi  dan kimia darah. 

b. Pengetahuan dan perilaku kesehatan: perilaku higienis, penggunaan 
tembakau, frekuensi makan, aktivitas fisik, konsumsi buah-sayur, 
perilaku penggunaan obat-obat tradisional, dan penggunaan garam 
iodium. 

c. Status sanitasi lingkungan rumah tangga  
d. Upaya pelayanan kesehatan: pembiayaan kesehatan, akses dan 

pelayanan kesehatan, cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak.. 
 
V. METODE PENELITIAN 
 
1. Disain dan Jenis Penelitian 
 
Penelitian ini merupakan survei berskala nasional, dengan disain potong 
lintang (cross-sectional), non-intervensi/observasi, deskriptif dan analitik. 
Pengumpulan dan pemeriksaan data dan spesimen dilakukan di lapangan 
dan laboratorium. 

  
2. Tempat dan Waktu 
 
Penelitian ini mencakup seluruh provinsi (33 provinsi), kabupaten/kota 
(497kabupaten/kota) di Indonesia yang dilaksanakan mulai dari persiapan 
sampai dengan analisis lanjut: Januari 2012 – Desember 2014.  
 
Kegiatan Penelitian 
 
Tahun 2012: Persiapan 
 
Tahap I: Pengembangan protokol dan instrumen. 
Kegiatan meliputi:  

 Evaluasi hasil Riskesdas 2007 dan 2010 untuk pengembangan 
penyusunan kuesioner 2013. 

 Kesepakatan dan Penetapan substansi (blok) Riskesdas 2013. 

 Diskusi substansi Riskesdas 2013 dengan pakar dan program terkait 
untuk menyepakati indikator yang akan diteliti dan keterkaitan antar 
substansi/blok. 

 Penyusunan kuesioner dan pedoman serta software untuk entri data. 

 Uji coba alur kuesioner rumah tangga dan individu. 

 Penyempurnaan kuesioner rumah tangga dan individu serta pedoman. 

 Diskusi dan penentuan sampling. 

 Penyusunan protokol, penjelasan sebelum penelitian (PSP) dan lembar 
persetujuan. 
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 Pengurusan persetujuan etik penelitian dari Komisi Etik Badan 
LITBANGKES,dan izin melakukan uji coba dan penelitian dari 
KEMDAGRI. 

 
Tahap ke II: Uji coba Riskesdas 

 Penentuan lokasi uji coba Riskesdas 4 blok sensus (BS) di Sumatera 
Utara dengan kriteria 2 BS daerah sulit dan 2 BS daerah tidak sulit 
menurut BPS.Dua BS menjadi daerah ujicoba specimen biomedis. 

 Penyediaan peralatan logistik penelitian. 

 Sosialisasi dan reqruitment tenaga enumerator. 

 Pelatihan enumerator. 

 Pelaksanaan uji coba 

 Analisis kelayakan instrumen dan proses pengumpulan data di lapangan 
serta penulisan laporan uji coba. 

 
Tahap III: Persiapan pelaksanaan Riskesdas 2013  

 Finalisasi,protokol,instrumen dan pedoman Riskesdas 2013. 

 Persiapan proses pengadaan logistik. 

 Penentuan Laboratorium dan penanggung jawab pengumpulan dan 
pemeriksaan specimen di Provinsi dan Kabupaten. 

 Sosialisasi pelaksanaan Riskesdas 2013 Internal Badan Litbangkes. 

 Sosialisasi pelaksanaan Riskesdas 2013 seluruh Kepala Dinas 
Kesehatan Provinsi dan Institusi Pendidikan (Perguruan tinggi, Poltekkes, 
BPPSDM). 

 Penunjukkan penanggung jawab teknis Provinsi dan Kabupaten. 

 Penunjukkan penanggung jawab operasional Provinsi dan Kabupaten. 

 Seleksi dan rekrutmen tenaga pelaksana pengumpul data (enumerator). 

 Mendapatkan BS terpilih (yang mewakili Kabupaten, Provinsi, Nasional, 
dan Validasi) dari BPS. 

 
Tahun 2013: Pelaksanaan Riskesdas 2013 

 
Tahap I : Persiapan pelaksanaan   

 Pengadaan dan distribusi logistik (kuesioner, pedoman, kartu peraga, 
stiker, kartu hasil, alat pengukuran, surveyor kit dan kebutuhan 
pengumpulan dan pemeriksaan specimen). 

 Mendapatkan listing rumah tangga dari BPS. 

 Menyelesaikan kelengkapan administrasi (SK, surat izin, surat kontrak 
kerja). 

 Rapat koordinasi teknis (Rakornis) tingkat Provinsi. 
 
Tahap II: Pelatihan 

 Master of Trainer (MOT) di pusat. 

 Training of Trainer (TOT)di masing-masing wilayah. 

 Rapat koordinasi teknis (Rakornis) tingkat Provinsi. 

 Pelatihan Enumerator di Provinsi dan Kabupaten. 

 Validasi internal dilakukan untuk setiap level training (MOT,TOT,TC) 
untuk menjaga kualitas pengumpulan data Riskesdas 2013 
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Tahap III: Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data (Kesmas, Biomedis) di seluruh Blok Sensus yang 
telah terpilih menjadi sampel Riskesdas 2013. 

 Validasi proses pengumpulan data Riskesdas oleh tim independen. 

 Supervisi substansi dan administrasi dilakukan oleh tim Pusat dan tim 
korwil 

 Proses manajemen data (Entri, Cleaning, Imputasi, Pembobotan) 
 
Tahap IV: Analisis data dan penulisan laporan 

 Pengolahan dan analisis data percepatan 

 Pengolahan dan Analisis seluruh data Kesmas dan Biomedis. 

 Penulisan laporan tingkat Nasional dan Provinsi. 
 

Tahun 2014: Diseminasi dan Analisis lanjut 
 

Tahap I: Diseminasi Hasil Riskesdas 2013 

 Diseminasi hasil tingkat pusat untuk internal Badan Litbang, pelaksana 
program dan donor agency. 

 Diseminasi hasil dimasing –masing Provinsi oleh korwil. 
 

Tahap II: Pemeriksaan Biomedis 
 

Tahap III: Analisis Lanjut Kesmas dan Biomedis. 
 
3. Populasi dan Sampel 
 
Populasi Riskesdas adalah semua rumah tangga di Indonesia. Sampel untuk 
Riskesdas adalah rumah-tangga terpilih di Blok Sensus (BS) menurut    
kerangka sample yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan 
metode PPS (probability proportional to size) menggunakan linear systematic 
sampling.  
 
Tahapan yang dilakukan:  
 
1. BPS akan memilih Blok Sensus yang telah menjadi ’Master Sampling’ 

untuk kepentingan survei yang terkait dengan komunitas. Digunakan 
Daftar Wilayah Pencacahan (Wilcah) Sensus Penduduk (SP) 2010 yang 
terpilih untuk SUSENAS berisi informasi banyaknya rumah tangga hasil 
listing SP 2010, muatan blok sensus dominan, informasi daerah sulit dan 
tidak sulit serta klasifikasi desa/ kelurahan. 

2. Dari listing tersebut, dilakukan listing blok sensus (BS) dari setiap Wilayah 
terpilih (Primary Sampling Unit/PSU). 

3. Pemilihan rumah tangga biasa (tidak termasuk panti asuhan, barak polisi/ 
militer, penjara, dsb.) dari setiap BS yang terpilih di atas dilakukan 
berdasarkan listing hasil pencacahan lengkap SP 2010 yang sudah 
dimutakhirkan (secondary sampling unit/SSU). Jumlah yang dipilih 
sebanyak 30 rumah tangga secara sistematik.  
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4. Dari 30 rumah tangga terpilih selanjutnya dipilih 25 rumah tangga sebagai 
sampel utama dan 5 rumah tangga sebagai sampel cadangan yang dapat 
digunakan apabila sampel utama tidak ditemukan (rumah tangga pindah). 
Proses pemilihan 30 rumah tangga sampel dilakukan dengan aplikasi 
penarikan sampel yang telah dikembangkan oleh BPS. 

5. Penentuan 25 rumah tangga sebagai sampel utama adalah untuk 
mengantisipasi multi indikator yang ada di Riskesdas 2013 dan 
meminimalisir relative standard error,  maka dilakukan sampling 25 rumah 
tangga di setiap BS terpilih. 

6. Dari 30 rumah tangga yang sudah ditetapkan, tidak dapat digantikan 
dengan rumah tangga lain.  

 
Seluruh anggota rumah tangga terpilih merupakan unit observasi/ 
pengamatan dalam rumah tangga, sesuai dengan kuesioner yang telah 
disiapkan. Sasaran Responden  untuk anggota rumah tangga sesuai dengan 
variabel yang dikumpulkan (lihat kuesioner RKD13.RT dan RKD13.INDIV). 
 
4. Besar sampel  

 
Besar sampel ditentukan berdasarkan keterwakilan wilayah. Keterwakilan 
kabupaten berdasarkan perhitungan sampel diperlukan sebanyak 300.000 
rumah tangga yang akan diperoleh dari 12.000 BS. Keterwakilan provinsi 
diperlukan sampel sebanyak 75.000 rumah tangga dari 3000 BS. Sedangkan 
keterwakilan Nasional diperlukan sampel sebanyak 25.000 Rumah Tangga 
dari 1000 BS. Blok Sensus terpilih tersebar di 33 Provinsi (497 
Kabupaten/Kota).  
 
Selain pemilihan BS di atas, akan dipilih juga sebanyak 15% dari BS sampel 
Nasional (150 BS). Validasi dilakukan untuk mempertahankan kualitas 
pengumpulan data. Validasi hanya dilakukan pada 10 rumah tangga per blok 
sensus yang dipilih secara acak dari 25 rumah tangga yang sudah dilakukan 
pengumpulan data. 
 
Untuk jelasnya alur, proses, dan jumlah BS serta sampel rumah tangga untuk 
masing-masing keterwakilan dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2.  
Alur, Proses, Jumlah Sampel BS dan Rumah Tangga Riskesda 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Data yang Dikumpulkan 
 
Jenis data yang dikumpulkan secara lengkap dapat dilihat pada Instrumen 
terlampir (Lampiran A). Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari blok 
pertanyaan sebagai berikut: 
 
Rumah Tangga 
 
Blok I:  Pengenalan Tempat 
Blok II:  Keterangan Rumah Tangga 
Blok III:  Keterangan Pengumpul Data 
Blok IV:  Keterangan Anggota Rumah Tangga 
Blok V:  Akses dan Pelayanan Kesehatan  
Blok VI:  Farmasi dan Pengobatan Tradisional 
Blok VII :  Gangguan Jiwa Berat Dalam Keluarga 
Blok VIII:  Kesehatan Lingkungan 
Blok IX: Pemukiman dan Ekonomi 
Blok IX :Individu 
Blok X :  Keterangan Individu  

A. Penyakit Menular 
B. Penyakit Tidak Menular   
C. Cedera  

PSU 

Wilcah – SP 2010 

Listing BS 

di Wilcah terpilih 

Tingkat Kabupaten 

BS Terpilih 

12.000 BS 

(300.000 RT) 

Tingkat Provinsi 

3000 BS 

(75.000 RT) 

Tingkat Nasional 

1000 BS 

(25.000 RT) 

PPS 

SRS 
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D. Gigi dan Mulut 
E. Disabilitas/Ketidakmampuan 
F. Kesehatan Jiwa 
G. Pengetahuan, sikap dan perilaku 
H. Pembiayaan Kesehatan 
I. Kesehatan Reproduksi 
J. Kesehatan Anak dan Imunisasi 
K. Pengukuran dan Pemeriksaan 

K01. Pengukuran Berat Badan 
K02. Pengukuran Panjang/Tinggi Badan 
K03. Pengukuran Lingkar Lengan Atas 
K04. Pengukuran Lingkar Perut 
K05.Tekanan Darah 

L. Pemeriksaan mata 
M. Pemeriksaan THT 
N. Pemeriksaan Status gigi permanen 
O. Pemeriksaan darah, urine, dan air 

 Pemeriksaan Hemoglobin – deteksi cepat di lapangan 

 Pemeriksaan Gula darah – deteksi cepat di lapangan 

 Pemeriksaan Malaria – deteksi cepat di lapangan 

 Menyiapkan serum dari spesimen darah – sentrifuse – dikirim ke 
laboratorium pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut: kimia klinis, 
dan serologi  

 Pemeriksaan Urin: kadar iodium 

 Pemeriksaan air rumah tangga 
 
6. Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data 
 

Instrumen yang digunakan adalah instrumen Riskesdas 2007 yang 
disempurnakan, disebut instrumen Riskesdas 2013.  Pengembangan 
instrumen kuesioner dilakukan berdasarkan indikator yang telah 
disepakati di tingkat global seperti Millennium Development Goals 
(MDGs), Grand Strategy Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), 
maupun masukan dari Unit Utama Kementerian Kesehatan.  

 
Instrumen dan peralatan terdiri dari: 
 

a. Daftar Sampel Blok Sensus  
b. Daftar Sampel Rumah Tangga – DSRT 2013 (akan tersedia pada 

tahun 2013, 1 bulan sebelum pengumpulan data berdasarkan hasil 
pemutakhiran rumah tangga listing SP2010 dari BS terpilih) 

c. Formulir RKD13.RT dan formulir RKD13.INDIV  
d. Peralatan medis (pengukur tekanan darah, alat pemeriksaan refraksi, 

alat pemeriksaan telinga, alat pemeriksaan gigi). 
e. Peralatan antropometri (alat ukur tinggi dan panjang badan, timbangan 

berat badan digital, meteran untuk mengukur lingkar perut dan lingkar 
lengan atas – LILA,). 

f. Gambar obat malaria 
g. Gambar anak cacat/kelainan bawaan 
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h. Iodina Tes untuk pemeriksaan iodium pada garam tingkat rumah 
tangga 

i. Alat peraga aktivitas fisik, dan jenis rokok 
j. Peralatan dan bahan pengambilan darah perifer 
k. Prosedur penggunaan RDT dan pembuatan apusan darah tebal 

malaria serta interpretasinya,  
l. Peralatan dan bahan pemeriksaan spesimen biomedis (darah dan 

urine). 
m. Peralatan manajemen data: Laptop, CD, flashdisk, program data entri,  

 
Cara Pengumpulan Data dilakukan dengan metode:  

  
a. Wawancara 
b. Observasi 
c. Pemeriksaan Fisik 
d. Pengukuran 
e. Pemeriksaan Biomedis 

  
Rincian cara pengumpulan data terdapat di buku pedoman (terlampir 
pedoman pengisian kuesioner, pedoman pengukuran dan pemeriksaan, dan 
pedoman pemeriksaan specimen biomedis). Waktu yang tersita untuk 
wawancara, pengukuran, dan pemeriksaan seluruh anggota rumah tangga 
diperkirakan sekitar 2-3 jam, tergantung dari besarnya rumah tangga. 
pengumpulan data  direncanakan dilakukan sejak tanggal 1 Mei – 30 Juni  
2013. 

 
7. Tenaga Pengumpul Data 
 
Pengumpulan data yang dilakukan di BS dilakukan oleh tim yang terdiri dari 5 
orang yaitu: 

 1 orang ketua tim sekaligus sebagai koordinator lapangan 

 4 orang pewawancara, sekaligus melakukan pengukuran dan 
pemeriksaan  

 
Setiap tim bertanggung jawab pada 6 BS yang akan diselesaikan dalam 
waktu 50 hari (2 bulan). Jumlah total tim pengumpul data diperkirakan 2000 
tim yang akan menyelesaikan 12,000 BS. Sebaran tim per kabupaten dihitung 
berdasarkan jumlah BS di masing-masing kabupaten. 
 

Kualifikasi tenaga pengumpul data adalah sebagai berikut: 
a. Ketua tim: tenaga kesehatan dengan minimal kriteria lulus D3 

kesehatan dengan variasi bidang kedokteran, keperawatan, dan 
kebidanan 

b. Pengumpul data: tenaga kesehatan dengan minimal kriteria lulus D3 
kesehatan dengan variasi bidang kedokteran, keperawatan, 
kebidanan, kesehatan masyarakat, gizi, sanitasi lingkungan,  promosi 
kesehatan, analis kesehatan (khusus untuk pemeriksaan/pengambilan 
darah). 
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Petugas pengumpul data diharapkan juga berpengalaman menggunakan 
komputer, karena semua data yang dikumpulkan akan langsung di entri ke 
kpmputer pada waktu yang bersamaan. 
 
8. Ujicoba Instrumen dan Manajemen Data 
 
Uji coba lapangan Riskesdas 2013 dilakukan untuk mendapatkan metodologi 
pengumpulan data yang efektif dan efisien. Ujicoba dilakukan dua kali. 
Ujicoba pertama di Sumatera Utara dengan memilih 4 BS yaitu 2 BS daerah 
sulit dan 2 BS daerah tidak sulit pada bulan Juli 2012. Ujicoba kedua di 
Kabupaten Bogor dengan memilih 2 BS. Uji coba bertujuan untuk menilai 
fisibilitas dan validitas alat, seperti pengukur tinggi/panjang badan, berat 
badan, tensimeter digital, pemeriksaan specimen biomedis. Selain itu, akan 
dinilai juga lamanya waktu digunakan untuk wawancara, tingkat kesulitan 
serta kualifikasi tenaga pengumpul data. Dalam  proses uji coba 2012 
dipelajari seluruh proses mulai dari persiapan pelatihan, pengumpulan data, 
manajemen dan analisis data.   
 
Pada Riskesdas 2013 seluruh proses manajemen data mulai dari 
pengumpulan data sampai editing data, coding serta entri akan dilakukan di 
lapangan. Dengan proses ini diharapkan data dari lapangan sudah siap untuk 
dilakukan cleaning dan analisis. Pengumpulan data secara paperless 
merupakan bagian yang akan di uji cobakan untuk melihat kemungkinan 
dapat dilakukan pada daerah sulit atau tidak sulit. 
 
9. Pengumpulan Data 
 
Riskesdas 2013 akan mengumpulkan data sampai keterwakilan tingkat 
Kabupaten untuk sebagian besar parameter kesehatan masyarakat. 
Beberapa parameter kesehatan masyarakat dikumpulkan sampai 
keterwakilan tingkat Provinsi. Khusus untuk parameter terkait specimen 
Biomedis, dan beberapa pemeriksaan klinis untuk keterwakilan tingkat 
Nasional. 
 
Seluruh proses pengumpulan data dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih 
minimal dengan tingkat pendidikan D3 Kesehatan. Selama proses 
pengumpulan data dilakukan, penanggungjawab Kabupaten dan Provinsi 
berkewajiban mengawasi kelancaran secara teknis pengumpulan data di 
lapangan. Disamping itu, untuk menilai kebenaran proses pelaksanaan 
pengumpulan data di lapangan akan ada tim validasi yang berasal dari 
institusi perguruan tinggi. 
 
10. Pelatihan  
 
Pelatihan Master of Trainer (MOT) 
 
Pelatihan MOT adalah pelatihan orang-orang yang ditugaskan untuk 
mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan Riskesdas 2013 di provinsi 
(penanggungjawab teknis provinsi/ PJT provinsi). 
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Pelaksanaan MOT didahului dengan penyusunan modul dan kurikulum 
pelatihan MOT, TOT dan pelatihan pengumpul data, yang dilaksanakan 
bersama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 
Kemkes RI., pada bulan Januari 2013 
 
Tujuan MOT: 
 

1. Untuk memperoleh keseragaman dalam perencanaan dan pelaksanaan 
di provinsi (termasuk pengorganisasian lapangan, rekrutmen tenaga, 
dan manajemen data). 

2. Untuk memperoleh keseragaman dalam pemahaman materi kuesioner, 
pemeriksaan, pengukuran, dan manajemen data. 

3. Untuk memperoleh keseragaman dalam metode pelatihan tenaga 
pelatih pengumpul data dan pelatih manajemen data. 

4. Untuk memperoleh keseragaman dalam pemahaman proses 
administrasi dan logistik. 

 
Tempat dan rincian teknis pelaksanaan MOT akan ditentukan kemudian. 
 
Pelatihan Training of Trainers (TOT) 
 
Pelatihan TOT ditujukan kepada penanggungjawab tingkat kabupaten/kota 
(PJT kabupaten/ kota) dan supervisor tim tingkat kabupaten/kota. 
 
Tujuan dari TOT: 

1. Untuk memperoleh keseragaman dalam perencanaan dan 
pelaksanaan di kabupaten (termasuk pengorganisasian lapangan, 
rekrutmen tenaga, dan manajemen data). 

2. Untuk memperoleh keseragaman dalam pemahaman materi 
kuesioner, pemeriksaan, pengukuran, dan manajemen data. 

3. Untuk memperoleh keseragaman dalam metode pelatihan tenaga 
pelatih pengumpul data dan pelatih manajemen data. 

4. Untuk memperoleh keseragaman dalam pemahaman proses 
administrasi dan logistik, termasuk pengiriman data (elektronik dan 
lembar kuesioner) ke pusat. 

 
Tempat dan rincian teknis pelaksanaan TOT akan ditentukan kemudian. 
 
Pelatihan Pengumpul dan Manajemen Data 
 
Pelatihan pengumpul data ditujukan kepada yang direkrut sebagai pengumpul 
data, pengukur, dan pemeriksaan (fisik dan spesimen), sesuai kualifikasi. 
Dalam pelatihan ini termasuk juga pelatihan ketua tim pengumpul data serta 
mekanisme kerjasama tim pengumpul data. 
 
Tujuan pelatihan pengumpul dan manajemen data di lapangan: 

1. Untuk memperoleh keseragaman dalam pemahaman materi 
kuesioner, pemeriksaan, pengukuran, dan manajemen data. 

2. Untuk memperoleh kesepakatan antar anggota tim mengenai 
pembagian tugas, jadual dan mekanisme pelaksanaan. 
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3. Untuk memperoleh kesepakatan tentang mekanisme pengelolaan 
data di lapangan. 

4. Untuk memperoleh kesepakatan tentang mekanisme pengaturan 
administrasi dan logistik. 

 
Tempat dan rincian teknis pelaksanaan akan ditentukan kemudian. 
 
11. Manajemen dan Analisis Data 
 
Data hasil wawancara, pemeriksaan dan pengukuran tiap tim diedit oleh 
ketua tim masing-masing,. Selanjutnya dilakukan coding dan entri data di 
lapangan. Data yang telah dientri dikirim melalui PJT kabupaten/kota ke 
Badan Litbang Kesehatan melalui email atau CD/flashdisk. Di Badan 
Litbangkes data disatukan, dilakukan verifikasi akhir, cleaning, pembobotan 
dan analisis data.  
 
Lembar kuesioner dikumpulkan pada Tim Pelaksana tingkat Kabupaten untuk 
selanjutnya dikirim ke Badan Litbangkes untuk disimpan selama 5 tahun.  
 
Analisis awal tingkat nasional akan dilakukan di tingkat pusat. Data yang telah 
bersih, akan dianalisis oleh PJT provinsi masing-masing. Analisis data di 
tingkat Kabupaten/Kota berupa frekuensi distribusi dan tabulasi silang 
terhadap berbagai variabel. Untuk data yang representatif pada tingkat 
provinsi, akan dianalisis di tingkat provinsi.  
 

Badan Litbangkes melakukan analisis di tingkat pusat untuk membandingkan 
indikator kesehatan antar provinsi, profil kesehatan nasional dan membuat 
analisis kecenderungan, membandingkan dengan hasil Riskesdas 2007, 
survei sejenis, target RPJMN dan MDG, dan bila perlu membandingkan 
dengan hasil survei serupa di negara lain.  

 

 
VI. PENGORGANISASIAN  
 
Dasar hukum keseluruhan proses mulai dari persiapan sampai diseminasi 
dan utilisasi Riskesdas 2013 adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia No. 113/Menkes/SK/III/2012, tanggal 13 Maret 
2012 tentang Tim Riset Kesehatan Nasional berbasis Komunitas tahun 2012 
– 2014 ( Lampiran B ). 
 
Organisasi persiapan pelaksanaan Riskesdas 2013 dikukuhkan dengan Surat 
Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan No. 
HK.02.04/2/744/2012, tanggal 30 Januari 2012 tentang Tim Persiapan Riset 
Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2012 (lampiran C). 

 
Organisasi pengumpulan data Riskesdas 2013 adalah sebagai berikut: 
 
1. Di tingkat pusat akan dibentuk Tim Penasehat, Penanggung jawab dan 

Tim Pengarah, Tim Pakar, Tim Teknis, Tim Manajemen dan Tim Riset 
Wilayah : 
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 Tim Penasehat terdiri dari Menkes dan Wakil Menkes, Kepala BPS, 
dan Pejabat eselon I Kemkes, Pejabat eselon I BPS, Pejabat eselon I 
BPS.  

 Penanggungjawab dan wakil adalah Kabadan dan Sekertaris Badan 
Litbangkes. 

 Tim Pengarah terdiri dari Pejabat eselon II dilingkungan Badan 
Litbangkes. 

 Tim Pakar terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing. 

 Tim Teknis terdiri dari Pejabat eselon III dan Peneliti di lingkungan 
Badan Litbangkes. 

 Tim Manajemen terdiri dari Pejabat eselon II, eselon III Badan 
Litbangkes 

 Tim Riset Wilayah membentuk Koordinator Wilayah (korwil), setiap 
korwil mengkoordinir beberapa provinsi. 

 
2.  Di tingkat provinsi akan dibentuk Tim Pelaksana Riskesdas Provinsi: 

 Tim Pelaksana di tingkat provinsi diketuai oleh Kadinkes Provinsi, 
Kasubdin Bina Program, Peneliti Badan Litbangkes, dan Kasie 
Litbang/ Kasie Puldata Dinkes Provinsi. 

 
3. Di tingkat kabupaten/kota akan dibentuk Tim Pelaksana Riskesdas 

Kabupaten/Kota : 

 Tim Pelaksana di tingkat kabupaten/ kota diketuai oleh Kadinkes 
Kabupaten, Kasubdin Bina Program tingkat kabupaten, Peneliti 
Badan Litbangkes, dan Kasie Litbangda. 

 
Di tingkat kabupaten/kota akan dibentuk tim pengumpul dan manajemen data. 
Banyaknya tim pengumpul dan manajemen data tergantung pada jumlah Blok 
Sensus (BS) di kabupaten/ kota tersebut. Setiap tim pengumpul data 
mencakup 6 BS. Tiap tim pengumpul data terdiri dari 5 orang yang diketuai 
oleh seorang ketua tim (Katim). Kualifikasi tim pengumpul dan manajemen 
data termasuk Katim seperti yang telah disebutkan dalam butir V.8. 
 
Tenaga pengumpul dan manajemen data akan direkrut dari Poltekkes, 
STIKES, Universitas (Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, 
Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi), dll.  
 
Pada kondisi yang tidak memungkinkan, khususnya untuk mendapatkan 
tenaga Enumerator yang jumlahnya sangat besar, maka staf Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota atau Puskesmas dapat menjadi Enumerator 
dengan persetujuan atasan masing – masing yang dibuktikan dengan surat 
bebas tugas dari atasan. 
 
Untuk kelancaran tugas pengumpulan data dibuat surat pernyataan 
kesediaan (kontrak kerja) seluruh petugas dari tingkat Pusat sampai tingkat 
Pengumpul data (Enumerator) 
 
Sosialisasi dan rekruitmen tenaga akan dilakukan mulai bulan November 
2012, untuk tim peneliti pusat dapat dilihat pada tabel 1 
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VII. JADUAL PELAKSANAAN 
 
Pelaksanaan Riskesdas 2012-2014 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2, 
3, dan 4 
 
VIII. PERTIMBANGAN ETIK 
 

Untuk pelaksanaan Riskesdas tahun 2013, persetujuan etik penelitian 
akan dimintakan dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK), Badan 
Litbangkes Kementerian Kesehatan RI. Naskah penjelasan serta formulir 
Informed Consent (Persetujuan Setelah Penjelasan) dapat dilihat pada 
Lampiran D dan E. 
 
Penjelasan kepada responden diberikan per rumah tangga oleh Ketua 
Tim Pengumpul Data dan/atau anggota tim yang telah dilatih. Penjelasan 
akan dilakukan di rumah responden secara tatapmuka sebelum 
wawancara, pengukuran ataupun pemeriksaan dilakukan. Bagi 
responden yang dapat dan ingin membaca sendiri Naskah Penjelasan, 
diberi kesempatan untuk melakukannya. Sedang bagi yang tidak bisa 
atau tidak ingin membaca sendiri, naskah dan PSP akan dibacakan. 
Risiko, waktu yang akan terpakai, kompensasi yang akan diterima, serta 
hal-hal lain yang terkait akan dijelaskan. Responden juga akan diberi 
kesempatan untuk bertanya  

 
 

IX. BIAYA 
 
Biaya Riskesdas disediakan seluruhnya oleh Kementerian Kesehatan R.I. 
tahun anggaran 2012-2014 (lihat Lampiran F). 
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TABEL 1. SUSUNAN TIM PENELITI 

No Nama Keahlian/Kesarjanaan Kedudukan dalam Tim Uraian Tugas 

1 Kepala Badan Litbangkes Dokter/ 

Kesehatan Masyarakat - S3 
Ketua Tim Pengarah  Mengkoordinir Riskesdas 2013 

2 Sekretaris Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan 

Ahli Gizi - S2 Anggota Tim Pengarah Membantu Ketua Tim Pengarah dalam 

mengkoordinir  pelaksanaan Riskesdas 2013 

3 Kepala Pusat Biomedis dan 

Teknologi Dasar Kesehatan 

Apoteker –S2 Anggota Tim Pengarah & 

Penangg. Jawab Korwil 1 
Membantu Ketua Tim Pengarah dalam 

mengkoordinir  pelaksanaan Riskesdas 2013 & 

bertanggung  jawab  pada pelaksanaan Riskesdas 

di Korwil 1 

4 Kepala Pusat Teknologi Terapan 

Kesehatan dan Epidemiologi 

Klinik 

Dokter/ 
Kesehatan Masyarakat/S2 

Anggota Tim Pengarah dan 

Penangg. Jawab Korwil 2 
Membantu Ketua Tim Pengarah dalam 

mengkoordinir  pelaksanaan Riskesdas 2013 & 

bertanggung  jawab  pada  pelaksanaan Riskesdas 

di Korwil 2  

5 Kepala Pusat Teknologi 

Intervensi Kesehatan Masyarakat 

Kesehatan Lingkungan/ 

Kesehatan Masyarakat/S2 
 

Anggota Tim Pengarah dan  

Penangg. Jawab Korwil 3 
Membantu Ketua Tim Pengarah dalam 

mengkoordinir  pelaksanaan Riskesdas 2013 & 

mengkoordinir Riskesdas di Korwil 3  

6 Kepala Pusat Humaniora, 

Kebijakan Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Dokter Gigi/ 
Kesehatan Masyarakat/S2 

Anggota Tim Pengarah dan 

Penangg. Jawab Korwil 4 
Membantu Ketua Tim Pengarah dalam 

mengkoordinir  pelaksanaan Riskesdas 2013 & 

bertanggung  jawab  pada  pelaksanaan Riskesdas 

di Korwil 4  

7 Kepala Balai Besar Penelitian 

dan Pengembangan Tanaman 

Obat dan Obat Tradisional 

Kesehatan Masyarakat/S2 Anggota Tim Pengarah dan 

Penangg. Jawab Korwil 5 
Membantu Ketua Tim Pengarah dalam 

mengkoordinir  pelaksanaan Riskesdas 2013 & 

bertanggung  jawab  pada  pelaksanaan Riskesdas 

di Korwil 5 

8 Kepala Balai Besar Penelitian 

dan Pengembangan  Vektor dan 

Reservoir Penyakit 

Kesehatan Masyarakat/ 
S2 

Anggota Tim Pengarah dan 

Penangg. Jawab Korwil 6 
Membantu Ketua Tim Pengarah dalam 

mengkoordinir  pelaksanaan Riskesdas 2013 & 

bertanggung  jawab  pada  pelaksanaan Riskesdas 

di Korwil 6 
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9 Atmarita, MPH, Dr.PH Ahli Gizi 

Kesehatan Masyarakat 

Epidemiologi/S3 

Peneliti Utama Bertanggungjawab dalam persiapan dan 

pelaksanaan Riskesdas 2013  

10 Dr.dr. Julianty Pradono, MS Dokter/Kesehatan 

Masyarakat/S3 
Sekretaris Tim Teknis Bertanggung jawab dalam  membantu persiapan 

dan pelaksanaan Riskesdas 2013 

11 Dr. Dewi Permaesih, M.Kes Ahli Gizi Masyarakat/S3 Sekretaris Tim Teknis Bertanggung jawab dalam  membantu persiapan 

dan pelaksanaan Riskesdas 2013 

12 Dra. Siti Isfandari, MA Psikologi Demografi/S2 Sekretaris Tim Teknis Bertanggung jawab dalam  membantu persiapan 

dan pelaksanaan Riskesdas 2013 

10 Dr. drg.Niniek L Pratiwi, MKes Kesehatan Masyarakat/S3 Penanggungjawab Blok 

Pengetahuan dan Perilaku.  
Bertanggung jawab pada penyusunan kuesioner 

dan Blok Pengetahuan dan Perilaku dan 

pelaksanaannya pada Riskesdas 2013. 

11 Dr.dr. Laurentia Konadi, MSc Dokter, Kesehatan Gizi dan 

Olahraga/S3  
Penanggungjawab Blok 

Penyakit Tidak Menular, 

Penyakit Bawaan. 

Bertanggungjawab pada penyusunan kuesioner, 

Blok Penyakit Tidak Menular dan Penyakit 

Bawaan, dan pelaksanaannya  

12 Dra. Athena Anwar, Msi Kimia 

Farmasi/S2 
Penanggungjawab Blok 

Sanitasi Lingkungan  
Bertanggungjawab pada penyusunan kuesioner, 

Blok Sanitasi Lingkungan, dan pelaksanaannya  

13 Dr.Gurendro Putro SKM, M.Kes Kesehatan Masyarakat/S3 Penanggungjawab Blok 

Akses dan Pelayanan 

Kesehatan, Pembiayaan 

dan Ketanggapan 

Pelayanan Kesehatan 

Bertanggungjawab pada penyusunan kuesioner, 

Blok Akses dan Pelayanan Kesehatan, 

Pembiayaan dan Ketanggapan Pelayanan 

Kesehatan serta pelaksanaannya  

14 Dr. Ainur Rofiq Dokter  Penanggungjawab Blok 

Penyakit Menular 
Bertanggung jawab pada penyusunan kuesioner, 

Blok Penyakit Menular dan pelaksanaannya  

15 Dr. Lutfah Rif’ati Sp.M Dokter  

Spesialis Mata 
Penanggungjawab Blok 

Indera Penglihatan dan 

Pendengaran  

Bertanggung jawab pada penyusunan kuesioner, 

Blok Indera Penglihatan, Pendengaran, dan 

pelaksanaannya  

16 Dr. Drg.Magdarina D.Agtini Dokter Gigi 

Epidemiologi Klinik/S3 
Penanggungjawab Blok 

Penyakit Gigi 
Bertanggung jawab pada penyusunan kuesioner, 

Blok Penyakit Gigi dan pelaksanaannya  

17 Dr.Sri Idaiani, Sp.KJ Dokter  

Spesialis Jiwa 
Penanggungjawab Blok 

Kesehatan Jiwa 
Bertanggung jawab pada penyusunan kuesioner, 

Blok Kesehatan Jiwa, dan pelaksanaannya  
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18 Dr. Joko Kartono, M.Kes Kesehatan Masyarakat/S3 Penanggungjawab Blok 

Yodium 

Bertanggungjawab Blok Iodium 

danpelaksanaannya. 

19 Agung Dwi Laksono, SKM, 

M.Kes 

Kesehatan Masyarakat/S2 Penanggungjawab Blok 

kebijakan Program dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

Bertanggung jawab Blok kebijakan Program dan 

Pemberdayaan Masyarakat dan pelaksanaannya 

20 Wahyu Pudji Nugraheni, SKM, 

M.Kes 

Kesehatan Masyarakat/S2 Penanggungjawab Blok 

Sosial Ekonomi 

Bertanggung  jawab Blok Sosial Ekonomi dan 

pelaksanaannya 

21 Dra. Woro Riyadina M.Kes Kesehatan Masyarakat/S2 Penanggungjawab Blok 

Cedera dan disabilitas 
Bertanggung jawab pada penyusunan kuesioner, 

Blok Cedera dan Disabilitas serta pelaksanaannya  

22 Tin Afifah,SKM, MKM  Kesehatan Masyarakat/S2 Penanggungjawab Blok 

Kesehatan Reproduksi 
Bertanggung jawab pada penyusunan kuesioner, 

Blok Kesehatan Reproduksi dan pelaksanaannya  

23 Yekti Widodo SKM . MKes Kesehatan Masyarakat/S2 Penanggungjawab Blok 

Kesehatan Anak 
Bertanggung jawab pada penyusunan kuesioner, 

Blok Kesehatan Anak dan pelaksanaannya  

24 Dr.Ir. Anies Irawati, M.Kes 

M.Sc 

Ahli Gizi Epidemiologi/S3 Penanggungjawab Blok 

Pengukuran Antropometri 

dan Analisis Data 

Bertanggung  jawab pada penyusunan kuesioner, 

Blok Antropometri dan pelaksanaannya  

25 Ir. Sri Prihatini, M.Kes Kesehatan Masyarakat/S2 Penanggungjawab Blok 

Konsumsi Makanan  
Bertanggung jawab pada penyusunan kuesioner, 

Blok Konsumsi Makanan dan pelaksanaannya  

26 Dr. Dra. Vivi Lisdawati, Apt Apoteker,  

Epidemiologi klinik/S3 
Penanggungjawab 

Pemeriksaan hemoglobin 

dan glukosa darah 

Bertanggung jawab pada pemeriksaan specimen 

Biomedis. 

27 Edi Purwanto ST, MKM Komputer 

Kesehatan Masyarakat 
Penanggungjawab 

Manajemen Data  
Bertanggung jawab  dan mengkoordinir pada 

manajemen data Riskesdas 2013.  

Tim dibantu oleh Penanggungjawab Teknis Lapangan dan Penanggungjawab Operasional, serta Tim-Tim Pengumpul Data
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Tabel 2. Jadual Persiapan Riskesdas 2013 
 

Kegiatan 

 

Tahun 2012 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Evaluasi Riskesdas 2007 & 2010                                                 

2. Kesepakatan & Penetapan 
Substansi 

                                                

3. Diskusi Substansi dengan Pakar                                                 

4. Pengembangan Kuesioner                                                 

5. Uji coba alur kuesioner                                                 

6. Pengembangan Pedoman                                                 

7. Pembuatan protokol                                                 

8. Pembuatan Software data entry                                                 

9. Penyiapan lapangan ujicoba                                                 

10. Pengajuan Protokol ke Komisi Etik                                                 

11. Pelaksanaan Ujicoba                                                 

12. Analisis hasil ujicoba                                                 

13. Pembahasan hasil ujicoba                                                 

14. Penyempurnaan Potokol                                                 

15. Sosialisasi ke institusi terkait tingkat 
pusat, provinsi, kabupaten 

                                                

16. Proses Recruitment tenaga                                                 

17. Persiapan  procurement peralatan                                                 
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Tabel 3.  Jadual Pelaksanaan Riskesdas 2013 
 

Kegiatan 

 

Tahun 2013 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pengadaan peralatan Riskesdas                                                 

2. Distribusi peralatan Riskesdas                                                 

3. Master of Training (MOT)                                                 

4. Training of Trainer (TOT)                                                 

5. Rakornis tingkat provinsi                                                 

6. Sampling proses (BPS) s/d 
pemutakhiran rumahtangga sampel 

                                                

7. Penerimaan DSRT dari BPS                                                 

8. Training enumerator                                                 

9. Pengumpulan data dan entry                                                 

10. Validasi                                                 

11. Data cleaning & pembobotan                                                 

12. Pengolahan dan analisis                                                 

13. Penulisan laporan                                                 
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Tabel 4. Jadual Pelaksanaan Riskesdas 2014 
 

Kegiatan 

 

Tahun 2014 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Diseminasi hasil Riskesdas ke 
Institusi terkait di Pusat, Provinsi, 
kabupaten 

                                                

2. Pemeriksaan specimen Biomedis 
dan pelaporan 

                                                

3. Analisis lanjut Riskesdas 2013                                                 

4. Publikasi Riskedas 2013                                                 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
A Kuesioner RKD13.RT dan RKD13.IND, dan Pedoman 
B SK Menkes No. 113/Menkes/SK/III/2012 
C SK Kepala Balitbangkes No. HK02.04/2/744/2012 
D Naskah penjelasan 
E Persetujuan Setelah Penjelasan/PSP-(Informed Consent) 
F Pembiayaan Riskesdas 2012-2014 
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Lampiran A 
 

Kuesioner RKD13.RT dan Kuesioner RKD.IND 
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Lampiran B 
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Lampiran C 
  



 

 

34 

 
Lampiran D 

 
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan  

Departemen Kesehatan R.I  
Jalan Percetakan Negara 29  

Jakarta 10560 
 

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 33 Provinsi di Indonesia, mencakup sekitar 
300.000 rumah tangga yang tersebar di 12.000 blok sensus di 497 
kabupaten/kota. 
  
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 dan anggota rumah tangga 
yang terpilih. Riset dilaksanakan dengan cara wawancara pengukuran, dan 
pemeriksaan yang ditujukan kepada kepala rumah tangga dan semua 
anggota rumah tangga. Pada wawancara akan ditanyakan keterangan diri, 
farmasi dan pengobatan tradisional, kebijakan program dan pemberdayaan 
masyarakat, kesehatan lingkungan dan sanitasi pangan, pengeluaran rumah 
tangga, penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit keturunan, 
cedera, kesehatan indera, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, 
pengetahuan, sikap dan perilaku, pembiayaan kesehatan, kesehatan ibu, 
kesehatan anak, dan konsumsi makanan individu.  
 
Pada pengukuran akan diukur tinggi badan/panjang badan, berat badan, 
tekanan darah, lingkar perut, lingkar lengan atas (khusus untuk perempuan 
umur 15-45 tahun). Sebagian anggota rumah tangga yang terpilih juga 
diperiksa darah untuk kepastian sakit malaria pada semua anggota rumah 
tangga, pemeriksaan gigi (dilakukan untuk anggota rumah tangga 12 tahun 
keatas), pemeriksaan ketajaman penglihatan, pemeriksaan kelainan mata 
dan telinga hidung tenggorokan (THT), dan pemeriksaan specimen yaitu 
darah dan urin.  
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Untuk pemeriksaan specimen darah dilakukan untuk beberapa kepentingan: 
1) pemeriksaan malaria, 2) kadar gula darah, 3) lemak darah, 4) fungsi ginjal, 
5) hematologi untuk anemia. Untuk pemeriksaan darah malaria, darah akan 
diambil dari ujung jari sebanyak 1-2 tetes untuk semua anggota rumah 
tangga. Bagi bayi kurang 1 tahun, darah diambil dari daerah tumit kaki. Untuk 
pemeriksaan gula darah, lemak darah, fungsi ginjal, dan hematologi darah 
diambil intra vena sebanyak 15 ml.  
 
Untuk mengetahui apakah Bapak/Ibu/Sdr/Sdri menderita gangguan kencing 
manis, bagi yang berusia 15 tahun ke atas. Pada malam sebelum 
pengambilan darah, Bapak/Ibu/Sdr/Sdri akan diminta berpuasa (10 jam 
sebelum pengambilan darah). Pengambilan darah akan dilakukan 2 kali, pada 
saat puasa dan 2 jam setelah pembebanan. Pembebanan dilakukan dengan 
minum air yang mengandung gula 75 gram (300 kalori).  Untuk pemeriksaan 
gula darah dua jam sesudah makan, diperlukan darah 2-3 tetes, diambil dari 
jari tangan.  
 
Untuk pemeriksaan specimen urin dilakukan untuk pemeriksaan kadar iodium 
dan kadar natrium. Anggota rumah tangga yang menjadi sampel iodium 
adalah anak usia 6-12 tahun dan wanita usia suber 15-49 tahun. Sedangkan 
untuk natrium adalah kelompok umur 18 tahun keatas. 
 
Sebelum pengambilan dan pemeriksaan darah atau urin, kami akan 
menanyakan hal-hal tertentu untuk mengetahui apakah 
Bapak/Ibu/Sdr/Sdri/Anak mempunyai keadaan yang tidak memungkinkan 
dilakukannya pengambilan darah/urin dan keadaan yang dapat 
mempengaruhi hasil pemeriksaan tersebut. 
 
Pengambilan darah dilakukan dengan alat steril, satu alat dipakai untuk satu 
orang, dan dikerjakan oleh perawat/bidan/siswa rawat/siswa 
bidan/mahasiswa kedokteran yang sudah dilatih. Pada saat pengambilan 
darah akan ada sedikit rasa sakit seperti digigit semut, namun tidak ada risiko 
yang membahayakan. Kemungkinan kejadian hiperglikemi akibat 
pembebanan kecil sekali, namun demikian tiap petugas pengambil/pemeriksa 
darah dibekali dengan pengetahuan tentang gejala-gejala hiperglikemi. Dan 
bila ini terjadi akan dirujuk ke Puskesmas / Dokter terdekat.   
 
Waktu yang tersita untuk wawancara, pengukuran, dan pemeriksaan seluruh 
anggota rumah tangga diperkirakan sekitar 2-3 jam, tergantung dari besarnya 
rumah tangga tersebut. 
 
Manfaat langsung dari riset ini adalah diketahuinya keadaan kesehatan  
Bapak/Ibu/Sdr/Sdri, seperti berat dan tinggi badan, tekanan darah, ketajaman 
penglihatan, dan keadaan kurang darah. Untuk sebagian daerah, manfaat 
ditambah dengan diketahuinya keadaan kesehatan gigi dan keadaan kencing 
manis, kurang darah.   
 
Partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri bersifat sukarela tanpa paksaan dan bila tidak 
berkenan dapat menolak atau sewaktu-waktu dapat mengundurkan diri tanpa 
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sanksi apapun. Sebagai tanda terima kasih akan diberikan penggantian waktu 
yang tersita sebesar kurang lebih Rp 100.000 per rumah tangga. 
 
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 Departemen Kesehatan RI Jakarta 
dan 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 
Telpon (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) 
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 
Tilpon (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 anggota rumah 
tangga. 

mailto:setriskesdas@gmail.com
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Lampiran E 
 
 

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (PSP) 
(INFORMED CONSENT) 

 
 

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  berusia 18 tahun 
- Bagi responden yang berusia kurang dari 18 tahun, informed consent 
ditandatangani oleh wali yang syah. 
 
*PSP dibuat 2 rangkap: 
- Responden 1 lembar 
- Tim pengumpul data 1 lembar, disatukan dalam kuesioner. 
 
**Diluar tim pengumpul data, bisa orang yang mempunyai hubungan 
keluarga, tetangga atau Ketua RT. 
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 Lampiran F 
 

Pembiayaan Riskesdas 2012-2014 
 
Pembiayaan Riskesdas 2012-2014 masuk pada DIPA Badan Litbangkes 
dengan rincian sebagai berikut: 
 

1. Biaya persiapan Riskesdas 2013 pada tahun 2012 sebesar :  
Rp 11,421.900.000  
 

2. Biaya pelaksanaan pada tahun 2013 sejumlah  Rp.293,000,000,000 
(tentative) yang terdistribusi  

a. Pusat 1     : Rp. 51.129.207.621 
b. Pusat 2    : Rp. 51.556.727.397 
c. Pusat 3    : Rp. 49.634.099.350 
d. Pusat 4    : Rp. 44.886.115.440 
e. B2P2VRP-Salatiga   : Rp. 24.255.645.640 
f. B2P2TOOT-Tawangmangu         : Rp. 20.408.996.931 
g. Sekretariat Badan Litbangkes : Rp. 51.129.207.621  

  
3. Biaya pelaksanaan pada tahun 2014 (masih belum diketahui) 

 


