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Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, saya 

menyambut baik diterbitkannya Buku Pedoman Penemuan Kanker pada 

Anak ini. Saya juga memberikan apresiasi atas atas prakarsa dan inisiatif 

menerbitkan buku ini.

Saat ini, Indonesia dihadapkan pada triple burden di mana beban 

penyakit menular masih besar, pada saat yang sama penyakit lama 

muncul kembali, serta penyakit tidak menular semakin meningkat 

termasuk kanker pada anak. 

Anak merupakan harta yang tak ternilai bagi suatu keluarga, dan 

menjadi aset yang berharga bagi suatu bangsa. Tak dapat dipungkiri 

bahwa kondisi anak saat ini akan menentukan masa depan bangsa 

dikemudian hari, sehingga status kesehatan anak perlu dipelihara dan 

ditingkatkan secara optimal. Kanker merupakan penyebab kematian 

tertinggi pada anak usia sekolah dan pra sekolah. Salah satu 

penyebabnya adalah kanker pada anak sukar untuk dideteksi, hal ini 

mengakibatkan sebagian besar pasien dibawa berobat pada stadium 

lanjut.

Penemuan dini kasus kanker pada anak merupakan kunci keberhasilan 

pengendalian kanker pada anak. Petugas kesehatan diharapkan dapat 

mendiagnosis pada stadium dini, dan penanganan lebih lanjut dilakukan 

sesuai tingkat fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. Dalam 

melaksanakan program ini, selain petugas kesehatan, perlu juga 

menggerakkan potensi masyarakat sesuai kapasitasnya.

Akhirnya, pedoman ini dapat menjadi acuan kegiatan pengendalian 
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kanker pada anak skala nasional untuk mengatasi permasalahannya. 

Sehingga melalui upaya pengendalian kanker pada anak diharapkan 

Jakarta, November 2011
Direktur jenderal Pengendalian 
dan Penyehatan Lingkungan

Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H
NIP 195509031980121001
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Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 

karuniaNya, sehingga buku Pedoman Penemuan Dini Kanker pada Anak 

ini dapat disusun. Pada awalnya, draft Pedoman ini khusus membahas 

Retinoblastoma, namun saat proses penyusunan berkembang membahas 

kanker lain yang mampu dikenali tanda dan gejalanya yang meliputi 

leukemia, kanker nasopharing, kanker tulang, neuroblastoma, dan 

limfoma maligna sehingga judul berubah menjadi Pedoman  Penemuan 

Dini Kanker pada Anak.

Angka penderita kanker pada anak semakin meningkat, sementara dalam 

praktek sehari-hari, petugas kesehatan mendapatkan banyak kendala 

dalam hal mendiagnosis serta variasi penatalaksanaannya. Masyarakat 

yang mendapat layanan kesehatan menaruh harapan yang besar akan 

terselenggaranya pelayanan yang bermutu, namun di Indonesia 

penderita kanker anak datang sudah dalam stadium lanjut. Bila 

penderita datang pada stadium dini, kemungkinan untuk memperoleh 

angka ketahanan hidup akan tinggi dan kualitas hidup lebih tinggi. 

Semestinya kanker anak jika ditemukan dalam stadium dini dapat 

disembuhkan. 

Program pengendalian kanker anak sangat memerlukan dukungan dari 

para petugas kesehatan dari pelayanan primer hingga ke tingkat yang 

lebih tinggi, tentunya memerlukan pemahaman lebih baik mengenai 

kanker anak terutama dalam diagnosis dini dan manajemennya, agar 

penanganan tidak terlambat. Melalui buku pedoman yang praktis  ini 

diharapkan petugas kesehatan akan mudah mengenali dan mendiagnosis 

dini kanker anak dan segera merujuk. 

KATA PENGANTAR 
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Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih  dan penghargaan 

yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan 

kontribusi ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam penulisan buku ini 

serta semangat dan kerjasama yang menyenangkan. 

Tiada gading yang tak retak, salah satu peribahasa yang menyadarkan 

kami bahwa buku pedoman ini masih perlu penyempurnaan, kami 

mengharapkan teguran, kritik, dan saran dari semua pihak. 

Semoga buku pedoman ini  dapat bermanfaat dalam upaya pengendalian 

kanker pada anak di Indonesia sehingga dapat menurunkan angka 

kematian akibat kanker anak.

Jakarta,  Juli 2011
Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular 

DR. Ekowati Rahajeng, SKM, M.Kes
NIP. 196006101982022001

iv



SAMBUTAN ....................................................................................     i

Kata Pengantar ...............................................................................   iii

Daftar Isi ........................................................................................    v

BAB I 

PENDAHULUAN ..............................................................................    1

1.1 Latar Belakang ..................................................................    1

1.2 Tujuan ..............................................................................    3

1.3 Sasaran .............................................................................    3

1.4 Landasan Hukum ..............................................................    3

1.5 Ruang Lingkup ..................................................................    4

BAB II

ENAM JENIS KANKER PADA ANAK ................................................    5

2.1. Luekemia  .........................................................................    5

A. Pengertian ...................................................................    5

B. Epidemiologi ................................................................    5

C. Tanda dan Gejala .........................................................    6

D. Diagnosis .....................................................................    7

E. Tata Laksana ...............................................................    8

2.2. Retinoblastoma .................................................................    8

A. Pengertian ...................................................................    8

B. Epidemiologi ................................................................    9

C. Gejala  dan Tanda .......................................................    9

DAFTAR ISI

v



D. Stadium ......................................................................  10

E. Diagnosis ....................................................................  13

F. Pengenalan awal (tes reflek fundus) .............................  14

G. Tata Laksana ..............................................................  16

2.3. Kanker Tulang Pada Anak .................................................  17

A. Pengertian ...................................................................  17

B. Epidemiologi ................................................................  18

C. Tanda Dan Gejala .......................................................  18

D. Stadium ......................................................................  19

E. Diagnosis ....................................................................  20

F. Tata Laksana ...............................................................  21

2.4 Neuroblastoma ..................................................................  21

A. Pengertian ...................................................................  21

B. Epidemiologi ................................................................  21

C. Tanda dan Gejala ........................................................  21

D. Stadium ......................................................................  22

E. Diagnosis ....................................................................  23

F. Tata Laksana ..............................................................  24

2.5  Limfoma Malignum ...........................................................  24

A. Pengertian ...................................................................  24

B. Epidemiologi dan Faktor Risiko ...................................  24

C. Tanda dan gejala .........................................................  25

D. Stadium ......................................................................  26

E. Diagnosis ....................................................................  27

F. Tata laksana ...............................................................  27

2.6. Karsinoma Nasofaring .......................................................  28

A. Pengertian ...................................................................  28

B. Epidemiologi dan Faktor Risiko ...................................  29

C. Tanda dan Gejala ........................................................  29

D. Stadium ......................................................................  30

E. Diagnosis ....................................................................  32

F. Tata Laksana ...............................................................  33

vi



BAB III 

UPAYA PENEMUAN DINI DI MASYARAKAT .....................................  35

BAB IV 

PENGORGANISASIAN DAN SISTEM RUJUKAN ...............................  37

4.1 Pengorganisasian ...............................................................  37

A. Peran masing-masing jenjang ......................................  37

B. Pencatatan dan Pelaporan ...........................................  39

4.2  Sistem Rujukan .................................................................  42

4.3 Sistem Pembiayaan ...........................................................  44

BAB IV

PENUTUP .......................................................................................  45

Daftar Pustaka ................................................................................  46

Tim Penyusun ................................................................................  47

vii



1.1 LATAR BELAKANG

Kanker merupakan salah satu penyakit tidak menular yang telah menjadi 

masalah kesehatan masyarakat di dunia termasuk  Indonesia. Setiap 

tahun terdapat 12 juta orang di seluruh dunia menderita kanker dan 7,6 

juta di antaranya meninggal dunia. Jika tidak diambil tindakan 

pengendalian yang memadai, maka pada tahun 2030 diperkirakan 26 

juta orang akan menderita kanker dan 17 juta di antaranya akan 

meninggal dunia. Kejadian ini akan terjadi lebih cepat khususnya di 

negara miskin dan berkembang.  Berdasarkan Riskesdas 2007, 

tumor/kanker merupakan penyebab kematian  no 7 di Indonesia dengan 

presentasi 5,7% dari seluruh penyebab kematian. Angka kasusnya 

(prevalensi) adalah  4,3 per 1000 penduduk.  Jadi, setiap 1000 orang ada 

sekitar 4 (empat) orang yang menderita tumor/kanker. 

Batasan umur anak yang dimaksud pada buku pedoman ini berdasarkan 

Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan 

Bangsa-bangsa pada tanggal 20 Nopember 1990, Bagian 1 Pasal 1; adalah 

setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan 

undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa 

dicapai lebih awal. Anak menurut  Undang-undang No. 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1, adalah seseorang yang belum 

berusia 18  tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

WHO menyebutkan, kasus kanker anak mencapai 2-4 % dari seluruh 

kejadian penyakit kanker pada manusia. Disebutkan juga bahwa 10% 

kematian pada anak disebabkan oleh kanker. 
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Menurut data Sistem Registrasi Kanker di Indonesia (SriKanDI) tahun 

2005-2007 menunjukkan bahwa estimasi insidens kanker pada anak (0-

17 tahun) sebesar 9 per 100.000 anak-anak. Leukemia merupakan 

kanker tertinggi pada anak (2,8 per 100.000), kemudian kanker bola 

mata/Retinoblastoma (2,4 per 100.000), Kanker Tulang (0,97 per 

100.000), Limfoma (0,75 per 100.000), Kanker Nasopharing (0,43 per 

100.000).  Kasus kanker pada anak  4,7% dari kanker pada semua umur, 

terdapat pada laki-laki 53,5% dan pada perempuan 46,5%. Angka 

kematian akibat penyakit ini mencapai 50-60 persen karena umumnya 

penderita datang terlambat atau sudah dalam stadium lanjut. 

Saat ini belum diketahui secara pasti faktor risiko dan penyebab kanker 

pada anak. Hal ini diduga merupakan  interaksi dari  4 faktor, yaitu 

genetik, zat kimia, virus, radiasi. Belum semua jenis kanker pada anak 

mempunyai metode untuk mendeteksi dini, selain itu  kanker pada anak 

juga tidak dapat dicegah. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan 

mengetahui tanda dan gejala  kanker anak. Berbeda dengan kanker pada 

anak, faktor risiko kanker pada dewasa berhubungan dengan faktor 

perilaku dan gaya hidup. Gejala kanker pada anak maupun bayi lebih 

sulit diketahui karena mereka belum mampu mengemukakan apa yang 

dirasakan.  Peran orangtua, masyarakat, kader, dan petugas kesehatan, 

menjadi penting artinya untuk mengenali tanda dan gejala kanker pada 

anak sehingga kemungkinan untuk penanganan segera dan tingkat 

kesembuhan menjadi jauh lebih besar. 

Merujuk pada berbagai kompleksitas permasalahan kanker pada anak 

tersebut, dibutuhkan suatu upaya penanganan secara serius dengan 

strategi dan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu berbasiskan 

komunitas melalui kerja sama berbagai pihak. Mengingat pentingnya 

mengenal tanda dan gejala kanker pada anak, maka diperlukan suatu 

buku pedoman yang dapat dipergunakan sebagai acuan bagi petugas 

kesehatan dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit.  Buku pedoman 

ini diprioritaskan pada 6 jenis kanker pada anak, yaitu Leukemia, 

Retinoblastoma, Neuroblastoma, Limfoma, Karsinoma Nasofaring dan 

Osteosarkoma.
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1.2  TUJUAN

1. Tujuan Umum 

Meningkatnya upaya penemuan  stadium dini kanker pada anak.  

2.  Tujuan Khusus 

a. Terselenggaranya kegiatan pengenalan tanda dan gejala kanker pada 

anak di puskesmas

b. Terselenggaranya diagnosis dini dan tata laksana kanker pada anak 

sesuai jenjang fasilitas pelayanan kesehatan 

c. Terselenggaranya sistem rujukan kasus  kanker pada anak secara 

berjenjang

d. Terselenggaranya sistem pencatatan, pelaporan, monitoring, dan 

evaluasi program sesuai jenjang fasilitas pelayanan kesehatan

1.3 SASARAN

1. Sasaran Langsung :

Petugas kesehatan di puskesmas dan rumah sakit baik pemerintah 

maupun swasta 

2. Sasaran Tidak Langsung

a. Pengelola program Pengendalian Penyakit Tidak Menular di pusat 

dan daerah

b. Unit Pelayanan Teknis (UPT)

c. Lembaga Swadaya Masyarakat

d. Organisasi profesi

e. Pemerhati kanker anak

f. Keluarga penderita kanker anak

g. Masyarakat

1.4  LANDASAN HUKUM 

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009 - 2014;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/ VIII/2010 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 

5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1116/Menkes/ 

SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans 

Epidemiologi Kesehatan

6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1479/Menkes/ SK/X/2003 

tentang Penyelenggaraan  Surveilans Epidemiologi Penyekit Menular 

dan Penyakit Tidak Menular Terpadu

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 430/Menkes/ SK/IV/2007 

tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/ V/2009 

tentang Sistem Kesehatan Nasional;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 03.01/ 160/I/2010 tentang 

Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2010 - 2014.

1.5  RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Penemuan Dini Kanker pada Anak meliputi  6 

jenis kanker pada anak yang paling banyak serta mudah dikenali melalui 

gejala dan tandanya, yaitu Leukemia, Retinoblastoma, Neuroblastoma, 

Limfoma, Karsinoma Nasofaring dan Osteosarkoma.  Mencakup tanda 

dan gejala, diagnosis, tata laksana dan rujukan sesuai jenjang fasilitas 

pelayanan kesehatan serta pencatatan pelaporan. 
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2.1. LEUKEMIA

A. Pengertian 

Leukemia merupakan penyakit keganasan sel darah yang berasal dari 

sumsum tulang. Biasanya ditandai oleh  proliferasi sel-sel darah putih 

dengan manifestasi adanya sel-sel abnormal dalam darah tepi  (sel blast) 

secara berlebihan dan menyebabkan terdesaknya sel darah yang normal 

yang mengakibatkan fungsinya terganggu. 

Leukemia dibagi atas :

- akut    : Leukemia Limfoblastik Akut (LLA), Leukemia Non-
Limfoblastik Akut (LNLA)

              atau Leukemia Mieloblastik Akut (LMA)

- kronis : Leukemia Mielositik Kronik (LMK).

B. Epidemiologi

Penyakit ini paling banyak di jumpai di antara semua penyakit keganasan 

pada anak. Di negara berkembang 83% ALL, 17% AML, ditemukan pada 

anak kulit putih dibandingkan kulit hitam . Sembilan puluh tujuh persen 

adalah Leukemia Akut (82% LLA dan 18% LMA) dan  3% LMK. Secara 

epidemiologi, Leukemia Akut merupakan 30-40% dari keganasan pada 

anak, puncak kejadian pada usia 2-5 tahun, angka kejadian anak di 

bawah usia 15 tahun rata-rata 4-4,5/100.000 anak pertahun. Angka 

kematian Leukemia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan 

Rumah Sakit Kanker “Dharmais” (RSKD) tahun 2006-2010 adalah 

sebesar 20-30% dari seluruh jenis kanker pada anak.
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Penderita laki-laki lebih tinggi 1,15 kali dibanding perempuan untuk LLA 

dan pada LMA leukemia laki-laki dan perempuan hampir sama.

C. Gejala dan Tanda

a. Pucat, lemah, anak rewel, nafsu makan menurun

Gambar 1. Pucat

b. Demam tanpa sebab yang jelas

c. Pembesaran hati, limpa, dan kelenjar getah bening 

d. Mata menonjol

e. Kejang sampai penurunan kesadaran 

f. Perdarahan kulit (petekie, hematom) dan atau perdarahan spontan 

(epistaksis, perdarahan gusi) 

Gambar 2. Petekie

g. Nyeri tulang pada anak. 

Seringkali ditandai pada anak yang sudah dapat berdiri dan 

berjalan, tiba-tiba tidak mau melakukannya lagi, anak lebih 

nyaman untuk digendong.

h. Pembesaran testis dengan konsistensi keras

Pedoman Penemuan Dini Kanker pada Anak
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D.  Diagnosis

PROSES DIAGNOSIS LEUKEMIA

PEMERIKSAAN FISIS

·Pucat

·Epitaksis/petekie/ekimosis

·Pembesaran kelenjar getah bening

·Hepatomegali

·Splenomegali

ANAMNESIS

·Pucat

·Demam tanpa sebab yang jelas

·Perdarahan kulit

·Nyeri tulang

·Lesu, berat badan turun

 

 

 

 

PEMERIKSAAN PENUNJANG

Puskesmas

·Darah rutin 
jenis  (perhatikan kadar
haemoglobin  dan trombosit  
yang rendah, kadar leukosit  
yang rendah atau meningkat 
> 100.000/µl,  ada tidaknya
sel blast, dan hitung jenis
limfositer)    2 dari 3 kel
drh tepi          

dan hitung

RS Tipe C dan B

Darah rutin dan hitung
jenis 

Foto toraks AP dan lateral 

Aspirasi sumsum tulang

Pungsi lumbal

·

·

·

·

·Sitokimia sumsum tulang

 
 

RS Tipe A

·Darah 
jenis 

rutin dan hitung

·Foto toraks AP dan lateral 

·Aspirasi sumsum tulang

·Pungsi lumbal

·Sitokimia sumsum tulang

·Imunofenoti ping

·Sitogenetik

Gambar 3. Gambaran darah tepi Leukemia Akut

Pedoman Penemuan Dini Kanker pada Anak
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E. Tata laksana

1. Kemoterapi 

2. Penanganan suportif       

a. Pemberian tranfusi komponen darah yang diperlukan 

b. Pemberian komponen untuk meningkatkan kadar leukosit

c. Pemberian nutrisi yang baik dan memadai

d. Pemberian antibiotik, anti jamur, dan anti virus bila diperlukan

e. Pendekatan psikososial 

f. Perawatan di ruang yang bersih 

g. Kebersihan Oro-anal (mulut dan anus)

2.2. RETINOBLASTOMA

A. Pengertian

Retinoblastoma adalah tumor ganas di dalam bola mata yang 

berkembang dari sel retina primitif/imatur dan merupakan tumor ganas 

primer terbanyak pada bayi dan anak usia 5 tahun ke bawah dengan 

insidens tertinggi pada usia 2-3 tahun. Massa tumor di retina dapat 

tumbuh ke dalam vitreus (endofitik) dan tumbuh menembus keluar 

(eksofitik). Retinoblastoma dapat bermetastasis ke luar mata menuju 

organ lain, seperti tulang, sumsum tulang belakang dan sistem syaraf 

pusat.
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B. Epidemiologi

Prevalensi terjadinya penyakit ini diperkirakan 1 per 15.000 - 1 per 20.000 

kelahiran hidup di negara berkembang. Rata-rata usia saat didiagnosis 

adalah 24 bulan pada kasus unilateral, 13 bulan pada kasus bilateral. 

Angka kejadian Retinoblastoma di Departemen Mata FKUI RSCM  

berkisar  antara 25-30 kasus pertahun pada tahun 1997, dan sejak tahun 

2006  ini angkanya meningkat sampai 40 kasus. Data Departemen Ilmu 

Kesehatan Anak FKUI/RSCM berkisar 137 kasus (17.22% dari seluruh 

kasus kanker anak) pada tahun 2000-2005, dan merupakan penyebab 

kematian terbanyak nomor dua setelah Leukemia. Data di RS Kanker 

Dharmais melaporkan 30 kasus baru pada tahun 2006-2010. 

Retinoblastoma dapat terjadi pada satu mata (unilateral) atau dua mata 

(bilateral), di dalam bola mata dapat tumbuh  di beberapa tempat 

(multifokal) atau sebagai tumor tunggal (unifokal).  Lebih kurang 60% 

kasus bersifat unilateral dengan usia rata-rata saat diagnosis (median) 2 

tahun. Dari jumlah ini, 15% bersifat herediter (dapat diturunkan). 

Adapun 40% sisanya merupakan kasus bilateral dengan usia rata-rata 

saat terdiagnosa 12 bulan. Tumor bilateral dan multifokal herediter.

C. Gejala  dan Tanda 

Leukokoria (manik mata putih) merupakan tanda klinis tersering 

retinoblastoma, disusul oleh strabismus, mata merah dan nyeri. (Tabel 1)

Tabel 1

Gejala dan tanda Retinoblastoma

Nomor Tanda klinis tersering retinoblastoma Frekuensi

Leukokoria/

Strabismus (juling)

Mata merah, nyeri

Buphthalmos (pembesaran bola mata),
cellulitis (peradangan jaringan bola mata)

Penglihatan buram

white pupil 80.6%

9,7%

4,3%

3,6%

1,8%

1

2

3

4

5
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Gambar 4. Leukokoria Gambar 5. Tumor tampak 
sebagai masa di retina
berwarna putih, translucent 

Leukokoria merupakan tanda umum yang dapat disebabkan kelainan 

mata lain selain retinoblastoma, seperti katarak, Persistent Hyperplasia 

Primary Vitreous (PHPV), Ablatio Retina karena berbagai sebab, atau 

beberapa kelainan vitreoretina lainnya. Untuk membedakannya 

diperlukan pemeriksaan lanjutan seperti USG mata yang dilakukan 

spesialis mata.

D. Stadium

Dua klasifikasi yang belakangan ini sering digunakan untuk kelompok 

tumor intra okular (di dalam bola mata) yaitu Klasifikasi Reese Ellswoth 

dan Klasifikasi ABC  (New ABC Classification). Klasifikasi  lainnya yang 

diajukan adalah: Klasifikasi International Retinoblastoma.

Tanda klinis retinoblastoma bergantung pada stadium penyakit. Lesi 

tumor yang dini dapat tidak terdeteksi secara kasat mata, kecuali melalui 

pemeriksaan dengan oftalmoskopi indirek. Tumor tampak sebagai masa 

di retina berwarna putih, translucent (gambar5). Bila ditemukan  leukoria 

yang disebabkan oleh reflek cahaya mata putih pada fundus, maka 

biasanya sudah terjadi lesi tumor yang cukup besar. Tumor yang lanjut  

akan berekstensi ke jaringan orbita sehingga menunjukkan tanda klinis 

proptosis, bahkan dapat bermetastasis ke organ lain. Metastasis sistemik 

terjadi pada sumsum tulang, otak, tulang  dan kelenjar limfe.
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Tabel  2
Klasifikasi Retinoblastoma Menurut 
Reese- Ellsworth (Tumor Intraokuler)

Group I 

a. Tumor tunggal (unifokal), ukuran < 4 dd (disc diameters), terletak pada atau di 
belakang ekuator

b. Multipel  tumor(multifokal), ukuran < 4 dd, semuanya terletak pada atau di 
belakang ekuator

Group II  

a. Tumor tunggal, ukuran 410 dd, terletak pada atau di belakang ekuator

b. Tumor multiple, ukuran 410 dd, terletak pada atau di belakang ekuator

Group III 

a.  Setiap lesi yang terletak di depan ekuator

b. Tumor tunggal, ukuran > 10 dd, terletak di belakang ekuator

Group IV 

a. Tumor multipel, beberapa ada yang berukuran > 10 dd

b.  Tiap lesi yang meluas ke anterior dari ora serata

Group V  

a. Tumor meliputi lebih dari setengah luas retina

b. Terdapat penyebaran ke badan kaca (vitreous seeding)

Tabel 3
Klasifikasi Retinoblastoma Menurut ABC 

(Tumor Intraokuler)

Group A : Tumor kecil yang letaknya jauh dari foveola dan papil N. Optikus
- Tumor <3 mm dalam dimensi terbesar, terbatas di retina dan
- Lokasinya minimal 3 mm dari foveola dan 1,5 mm dari papil N.Optikus

Group B : Semua tumor lainnya yang terbatas pada retina
- Semua tumor lainnya terbatas pada retina dan bukan termasuk 

group A
- Cairan subretinal (tanpa subretinal seeding) < 3mm dari dasar tumor

Group C : Cairan subretinal atau vitreous seeding yang sifatnya lokal
- Cairan subretinal saja >3 mm dan < 6 mm dari tumor
- Vitreous atau subretinal seeding < 3mm dari tumor

Group D : Cairan subretinal atau subretinal seeding yang sifatnya difus.
- cairan subretinal >6 mm dari tumor
- vitreous atau subretinal seeding > 3mm dari tumor
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Tabel 4

Klasiifikasi Sistem Staging Internasional 

Retinoblastoma (Tumor Ekstra Okuler)

Stage 0 : Pasien diterapi secara konservatif /tidak di enukleasi

Stage I : Mata dienukleasi, tumor direseksi lengkap secara histologi

Stage II : Mata dienukleasi, tumor residual secara mikroskopis

Stage III : Ekstensi regional

1. Perluasan ke orbita secara jelas

2. Ekstensi ke kelenjar getah bening preaurikular atau cervical

Stage IV : Metastasis

3. Metastasis hematogen:

- lesi tunggal

- lesi multipel

4. Ekstensi ke Sistem Syaraf Pusat (SSP)

- lesi prechiasma

- massa SSP

- leptomeningeal

Group E : Adanya satu atau lebih gambaran prognosis buruk
- Lebih dari 2/3 bola mata terisi tumor
- Tumor dalam segmen anterior atau anterior dari vitreous
- Neovaskularisasi iris
- Glaukoma neovaskular
- Kekeruhan media karena perdarahan
- Nekrosis tumor dengan selulitis orbital aseptik
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E. Diagnosis

PROSES DIAGNOSIS RETINOBLASTOMA

ANAMNESIS 

a) Tampak bintik putih pada bagian hitam bola mata

b) Tampak mata seperti mata kucing

PEMERIKSAAN FISIS

(pemeriksaan bola mata eksternal, segmen anterior, dan funduskopi)

a) Leukokoria/white pupil, cat's eye

b) Mata juling (strabismus)

c) Proptosis/bola mata menonjol : Tanda stadium lanjut!!

d) Red reflex fundus (-)

PEMERIKSAAN PENUNJANG

Puskesmas

Tidak dilakukan

RS Tipe C dan B  

· Darah  lengkap  

· CT - scan  

·
 

Aspirasi sumsum tulang
   

· Pungsi lumbal  

RS Tipe A  

· Darah  lengkap  

· Biopsi-histopatologi 

· CT-scan/MRI  

· USG mata   

·   

· Pungsi lumbal  

Aspirasi sumsum tulang

 

 

Diagnosis retinoblastoma dapat ditegakkan melalui :

1. Anamnesis : (lihat tanda dan gejala di atas)

2. Pemeriksaan secara klinis (pemeriksaan segmen anterior, dan 

funduskopi).

Adanya lekokoria, sebagai salah satu tanda terbanyak retinoblastoma, 

dapat diperiksa secara sederhana dengan memakai lampu senter. 

Pada funduskopi terlihat massa  tumor berwarna putih disertai 

dilatasi pembuluh darah.
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3. Pemeriksaan penunjang : USG, CT-Scan atau MRI

Ultrasonografi (USG) mata dapat memperlihatkan adanya massa yang 

bersifat lebih echogenic daripada vitreous, dengan kalsifikasi. 

Gambaran ablasi retina dapat terjadi pada tumor yang bersifat 

eksofitik .

MRI dan CT scan dapat memperlihatkan gambaran ekstensi tumor. 

Pada kasus dengan stadium lanjut  perlu dilakukan evaluasi terhadap 

kemungkinan adanya metastasis dengan pemeriksaan aspirasi 

sumsum tulang (BMP), pungsi lumbal (LP)

4. Diagnosis pasti: histopatologi

Pemeriksaan histopatologis dilakukan pada sediaan bola mata yang 

telah dii enukleasi.

Pemeriksaan biopsi jarum halus (fine-needle biopsy) merupakan 

kontra indikasi pada retinoblastoma, karena tindakan ini akan 

menyebabkan sel tumor menyebar ke vitreous dan lapisan bola mata. 

F. Pengenalan awal (tes reflek fundus/tes lihat merah)

Pengenalan awal rujukan yang cepat pada kasus suspek retinoblastoma 

merupakan faktor yang sangat menentukan untuk survival penderita. 

Pada kenyataannya, di Indonesia kasus Retinoblastoma sering 

ditemukan pada stadium lanjut. Angka harapan hidup (survival rate)  di 

negara berkembang termasuk di Indonesia berkisar 45-50% survival rate 

(artinya sekitar 50% meninggal), sedangkan di  negara maju 97% pasien 

hidup bahkan dengan fungsi dan bola mata yang dapat dipertahankan. Di  

Indonesia, penyebab keterlambatan diagnosa 90% berasal dari orang tua 

anak yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan ketidaktahuan, kurang 

waspada (unawareness); dan 10% sisanya berasal dari para praktisi 

medis. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kewaspadaan (awareness) tentang penyakit 

retinoblastoma di kalangan praktisi medis, orang tua dan masyarakat.

Pengenalan awal  retinoblastoma melalui deteksi adanya lekokoria dapat 

dilakukan di Puskesmas dengan alat sederhana :
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a. lampu senter

b. oftalmoskop direk : tes lihat merah

Program  deteksi leukokoria dengan metode di atas sudah dibuktikan 

mampu menekan angka kematian akibat retinoblastoma (meningkatkan 

life survival) di negara negara berkembang. 

Uji Refleks Fundus Merah (Tes Lihat Merah)

Tujuan pemeriksaan : Menemukan kelainan segmen posterior mata

1. SDM pelaksana:

Tes lihat merah dapat dilakukan mulai dalam usia 2 bulan pertama 

yang dilakukan oleh dokter spesialis anak atau dokter umum yang 

terlatih dengan teknik pemeriksaan ini. 

2. Sarana/Prasarana

* Ruangan gelap

* Ophthalmoskop direk 

* Obat tetes mata untuk melebarkan pupil.

3. Cara

Pemeriksaan  uji refleks fundus merah dilakukan dalam keadaan pupil 

dilatasi dengan memberikan tetes mata  tropicamide 0,5 % atau 

kombinasi tropicamide 0,5%  /phenylephrine 2,5%, diteteskan pada 

kedua mata lebih kurang 15 menit sebelum pemeriksaan. 

Pemeriksaan dilakukan dalam ruangan gelap dengan mata anak 

terbuka, menggunakan oftalmoskop direk pada jarak sejauh lebih 

kurang sejangkauan lengan dari mata anak

4. Interpretasi  dan kriteria rujukan:

Hasil dilaporkan sebagai negatif atau normal bila refleksi kedua mata 

sama dalam hal warna, intensitas dan kejernihan dan tidak terdapat 

kekeruhan atau bintik putih/white spots (leukokoria) pada area salah 

satu atau kedua refleks. 
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G. Tata talaksana

Tujuan utama terapi Retinoblastoma adalah: 

I. menyelamatkan hidup 

II. menyelamatkan bola mata 

III.menyelamatkan penglihatan 

Diagnosis dini dan terapi yang cepat dan tepat penting dalam 

keberhasilan terapi retinoblastoma. Penanganan Retinoblastoma 

memerlukan pendekatan tim multidisiplin termasuk  spesialis mata 

(spesialis mata anak atau mata onkologi), spesialis anak (onkologi), 

spesialis radiologi (onkologi), spesialis patologi (onkologi), spesialis 

radioterapi.

Terapi bergantung pada berbagai faktor antara lain bilateral atau 

unilateral, staging dan ekstensi tumor (metastasis). Terdapat beberapa 

metoda terapi Retinoblastoma, yaitu:

1. Operasi : 

a) Fokal terapi : laser fotokoagulasi, termoterapi, krioterapi 

Fokal terapi hanya dapat digunakan pada tumor kecil atau tumor 

residu setelah kemoterapi (kemoreduksi)

b) Enukleasi : pengangkatan bola mata

c) Eksenterasi: pengangkatan bola mata dan jaringan orbita

2. Radioterapi: external beam, plaque brachytherapy

3. Kemoterapi: sistemik, periokular, intraarterial

Kemoreduksi merupakan suatu proses mengecilkan (reduksi) volume 

tumor dengan cara pemberian kemoterapi, merupakan bagian 

terintegrasi terapi retinoblastoma khususnya tumor yang masih 

terlokalisasi di dalam bola mata (intraokular). Namun kemoterapi saja 

tidak menyembuhkan, melainkan harus disertai dengan terapi lokal 

lainnya.
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Ada berbagai protokol kemoterapi, yang sering digunakan adalah: 

vincristine, etoposide dan carboplatin. 

4. Kombinasi 1,2,3

Enukleasi merupakan terapi pilihan untuk tumor lanjut tapi masih 

terbatas di dalam mata (intraokular, belum proptosis) dimana tidak 

terdapat lagi potensi fungsi penglihatan, dan unilateral.  Juga pada tumor 

dengan neovaskularisasi iris, glaukoma sekunder, invasi tumor ke 

kamera okuli anterior, tumor menempati >75% volume vitreous, tumor 

nekrotik dengan inflamasi orbita sekunder, tumor dengan hifema atau 

perdarahan vitreous.

Pasca pengobatan,  sangat penting dilakukan pemeriksaan ulang secara 

berkala  dengan tujuan untuk mencari :

1. Tumor yang residif pada socket mata pasca enukleasi/eksenterasi

2. Tumor yang aktif kembali pasca fotokoagulasi/krioterapi

3. Tumor baru pada mata yang lainnya

4. Keganasan lain yang timbul bukan pada bola mata (terutama pada 

kasus bilateral)

5. Metastasis

Setelah tumor dinyatakan regresi, pemeriksaan berkala dilakukan 

sebagai berikut:

- 1 tahun pertama : setiap 3 bulan

- tahun berikutnya setiap 6 bulan  sampai usia anak 6 tahun 

- setelahnya : setiap  tahun

2.3. KANKER TULANG PADA ANAK

A. Pengertian

Kanker tulang pada anak adalah keganasan yang tumbuh dari tulang dan 

disebut juga sebagai Osteosarkoma. Sering terjadi pada anak menjelang 

remaja (di atas 10 tahun). Jenis keganasan pada tulang lainnya, adalah 

Kondrosarkoma dan Sarcoma Ewing. Kondrosarkoma adalah keganasan 
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yang berasal dari sel tulang rawan, sedangkan sarcoma Ewing merupakan 

jenis yang tumbuh dari tulang dan dapat juga dari jaringan ikat sekitar 

tulang.

B. Epidemiologi

Kanker tulang lebih sering ditemukan pada ras Afrika dibanding ras 

Kaukasia. Anak laki-laki lebih banyak menderita kanker tulang dibanding 

anak perempuan dan puncak angka kejadiannya pada usia 15-19 tahun. 

Pada tahun 2006-2010, terdapat 14 kasus baru kanker tulang di RSKD 

dan 24 kasus baru di RSCM.

Pada Osteosarkoma, tidak terdapat faktor risiko dan penyebab yang jelas. 

Kanker umumnya akan tumbuh pada saat seorang anak sedang 

mengalami proses tumbuh yang cepat. 

C. Gejala dan Tanda

a. Nyeri tulang, lebih terasa malam hari atau setelah beraktifitas

b. Pembengkakan, kemerahan dan teraba hangat pada daerah dimana 

terasa nyeri tulang

c. Terjadi fraktur tulang setelah aktifitas rutin bahkan tanpa trauma

d. Gerakan terbatas pada bagian yang terkena kanker

e. Nyeri bagian punggung  persisten 

f. Gejala lain adalah demam, cepat lelah, berat badan turun dan pucat.

g. Pada lokasi kanker dapat ditemukan:

lingkar pembengkakan pada alat gerak yang terkena lebih besar 

dibanding dengan yang normal (harus diukur lingkar 

pembengkakannya pada lokasi yang sama). Perlu diperhatikan 

bahwa setiap ada perbedaan lingkar pembengkakan bila disertai 

rasa nyeri harus dicurigai osteosarkoma

massa/benjolan: teraba lebih hangat, disertai peningkatan 

vaskularisasi di kulit, kadang dapat diraba pulsasi pada massa 

tersebut

penurunan sudut gerak sendi yang terkena (range of motion)
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pembesaran kelenjar getah bening secara lokal

sesak napas akan ditemukan bila sudah metastasis ke paru

Keterangan :

Lokasi tersering ditemukan :

* tulang paha (femur) 42% 

* tulang kering (tibia) 19%

* tulang lengan atas (humerus) 10% 

* mandibula atau kepala 8% 

* pelvis 8%.

D. Stadium 

Derajat penyakit umumnya dilihat dari gambaran sel kanker secara 

mikroskopis yang memberikan gambaran sifat kanker untuk 

berkembang. Kanker low-grade, gambarannya seperti sel normal yang 

umumnya menyebar secara perlahan. Kanker high-grade, tampak 

gambaran sel yang abnormal dan berkembang serta menyebar dengan 

cepat.

Osteosarkoma umumnya mempunyai sifat high-grade sedangkan tipe 

paraosteal osteosarkoma bersifat low-grade.

Osteosarkoma dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu :

1) Lokal, kanker tidak menyebar ke tulang atau jaringan sekitar

2) Metastasis, kanker sudah menyebar ke tulang lain atau jaringan 

seperti paru

Tabel 5. Stadium Sistem Eneking (dilakukan pada fasilitas yang 

memadai/RS)
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ANAMNESIS

Nyeri tulang, lebih terasa malam hari atau setelah beraktifitas

Pembengkakan, kemerahan dan teraba hangat pada daerah dimana terasa nyeri 
tulang

Terjadi gejala patah tulang setelah aktifitas rutin bahkan tanpa trauma

Gerakan terbatas pada bagian yang terkena kanker

Stadium Osteosarkoma

   Ia Kanker bersifat low-grade dan tidak menyebar

   Ib Kanker bersifat low-grade. Menyebar ke luar tulang dan masuk ke 
jaringan lunak yang mengandung syaraf dan pembuluh darah

  IIa Kanker bersifat high-grade dan intrameduler

  IIb Kanker bersifat high-grade dan menyebar masuk ke jaringan lunak 
yang mengandung saraf dan pembuluh darah

  III Kanker dapat bersifat low-grade atau high-grade, telah menyebar ke 
luar tulang dan metastasis jauh

E. Diagnosis

PROSES DIAGNOSIS KANKER TULANG 

PEMERIKSAAN FISIS

Pembengkakan pada tulang, lebih hangat, peningkatan vaskularisasi di kulit, 

Gerakan terbatas, 

Pembesaran getah bening, 

Sesak nafas bila metastase ke paru

PEMERIKSAAN PENUNJANG

Puskesmas  

Foto tulang 
terkena , ada
kelainan     rujuk  

yang  

à
 

RS Tipe C dan B  

· Darah rutin, L
Darah (LED)  

aju Endap

 
· Laktat dehodrogenase

(LDH) dan alkali fosfatase   
 ·  Foto tulang yang 

dan toraks (metastasis) 
terkena 

  · Biopsi-histopatologi  

· CT-scan tulang  

RS Tipe A  

· Darah  rutin, LED

· L
dan alkali fosfatase  
aktat dehodrogenase

·  Foto tulang yang 
dan toraks (metastasis) 

terkena

· Biopsi-histopatologi  

· CT-scan tulang  
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F. Tata Laksana :

1. Operasi

2. Kemoterapi

3. Suportif : Rehabilitasi medik

2.4. NEUROBLASTOMA

A. Pengertian

Neuroblastoma adalah tumor embrional dari sistem saraf simpatis yang 

berasal dari primitive neural crest. 

B. Epidemiologi

Angka kejadian neuroblastoma adalah 10,5 per 1 juta anak di bawah 

umur 15 tahun dan tidak ada hubungannya dengan letak geografi dan 

ras. Jumlah pasien neuroblastoma diperkirakan 10% dari semua tumor 

pada anak. Kasus yang terjadi pada anak laki-laki dan perempuan tidak 

jauh berbeda, yaitu 1,2 : 1. Puncak angka kejadian terjadi pada usia 

antara 0-4 tahun dengan rata-rata pada usia 23 bulan. Empat puluh 

persen gejala timbul di bawah usia 1 tahun dan <5% di atas 10 tahun. 

Bayi usia kurang dari 1 tahun prognosisnya lebih baik dibanding anak 

usia lebih dari 1 tahun. Pada tahun 2006-2010 di RSCM terdapat 52 

kasus baru dan RSKD 10 kasus baru neuroblastoma.

C. Tanda dan Gejala

Tanda dan gejala timbul sesuai dengan penyebaran yang terjadi. 

Penyebaran ke :

1. Tulang preobita : menyebabkan perdarahan di sekitar mata (hematom) 

dan mata menonjol 
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Gambar 6. Mata menonjol Gambar 7. Hematom

2. Tulang : menyebabkan nyeri pada tulang sehingga menyebabkan anak 

lemah dan gelisah

3. Perut : menyebabkan perasaan tidak enak, terasa penuh, dan diare, 

jika sampai menekan pembuluh darah balik dan aliran getah bening 

tungkai bawah, maka akan timbul bengkak di skrotum dan tungkai 

bawah dan hipertensi akibat tekanan tumor pada pembuluh darah

4. Rongga dada dan leher : menyebabkan sindrom horner (ptosis 

unilateral, miosis, anhidrosis/mata kering) dan sindrom vena cava 

superior (pembengkakan di leher akibat penekanan vena cava superior 

oleh massa dalam rongga dada)

5. Paraspinal : bila menyebar ke foramen neural dan korpus vertebra 

yang menyebabkan nyeri radikuler, lumpuh, dan gangguan fungsi 

kandung kencing dan usus

D. Stadium 

Stadium Neuroblastoma Internasioanal menurut INSS (Brodeur dkk, 1993)

   I Tumor terlokalisasi dengan eksisi luas lengkap, dengan/tanpa adanya 
penyakit residual secara mikroskopis, tidak ada pembesaran kelenjar getah 
bening (KGB) ipsilateral dan kontralateral terhadap tumor secara 
mikroskopis (mungkin didapatkan pembesaran KGB yang melekat pada 
tumor primer dan diambil secara bersamaan)

  IIa Tumor terlokalisasi dengan eksisi luas tidak lengkap, tidak ada 
pembesaran KGB ipsilateral dan tidak melekat pada tumor secara 
mikroskopis
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PEMERIKSAAN PENUNJANG

 

Puskesmas

(tidak dilakukan)

 

 

RS Tipe C dan B

· Darah rutin

· Fungsi hati, f
ginjal, feritin, LDH,
aspirasi sumsum tulang     

ungsi

 
· USG abdomen atau CT

Scan abdomen

· Biopsi 

RS Tipe A

· 

· 

· 

· 

· Metaiodobenzylg
ne (MIBG)

uanidi

Darah rutin

Fungsi hati, f
ginjal, Vannyl Mandelic
Acid (VMA), eritin, LDH,
aspirasi sumsum tulang    

ungsi

USG abdomen atau CT
Scan abdomen

Biopsi 

 IIb Tumor terlokalisasi dengan eksisi luas lengkap/tidak lengkap, didapatkan 
pembesaran KGB ipsilateral dan tidak melekat pada tumor, pembesaran 
KGB harus tidak didapatkan secara mikroskopis

 III Tumor unilateral yang dapat dioperasi dan terjadi infiltrasi melewati garis 
tengah, dengan/tanpa adanya pembesaran KGB regional, atau tumor 
terlokalisasi unilateral dengan pembesaran KGB kontralateral regional; 
atau tumor di garis tengah dengan adanya perluasan bilateral secar 
infiltrasi yang tidak dapat dioperasi atau dengan adanya pembesaran KGB

 IV Tumor dimanapun dengan penyebaran jauh ke KGB, tulang, sumsum 
tulang, hepar, kulit daan atau organ lain (kecuali yang terdapat di stadium 
4s)

 V Tumor primer terlokasi (-stadium 1, 2a, 2b) dengan penyebaran yang 
terbatas pada kulit, hepar dan  atau sumsum tulang (khusus untuk bayi < 1  
tahun)

E.  Diagnosis

PROSEDUR DIAGNOSIS NEUROBLASTOMA

ANAMNESIS

Benjolan di perut

Kebiruan di sekitar mata                                                             

PEMERIKSAAN FISIS

Teraba benjolan di perut

Proptosis

Perdarahan di sekitar mata (hematoma periorbita)
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F. Tata Laksana 

1. Operasi 

2. Kemoterapi

2.5 LIMFOMA MALIGNUM

A. Pengertian

Limfoma malignum adalah suatu keganasan primer jaringan limfoid yang 

bersifat padat.

Klasifikasi Limfoma berdasarkan histopatologis, yaitu :

1. Limfoma Hodgkin

Limfoma Hodgkin merupakan salah satu keganasan yang dapat 

disembuhkan dengan  terapi kombinasi, yaitu kemoterapi dan radiasi. 

Rata-rata angka penyembuhan sekitar 93%, sehingga dapat dikatakan 

penyakit ini sebagai salah satu keganasan yang paling dapat 

disembuhkan. Namun,  keganasan ini ternyata termasuk jenis yang 

cepat tumbuh secara progresif. 

2. Limfoma Non Hodgkin

Merupakan kanker yang berasal dari sel limfosit (limfosit T maupun 

limfosit B). Pada Limfoma Non Hodgkin, terdapat lebih dari 15 tipe 

berbeda yang dikelompokkan ke dalam 3 sub tipe yaitu Lymphoblastic 

lymphoma (LBL), Small non cleaved cell (Burkit's dan non Burkit's), 

Large cell lymphoma (histiositik). Kanker ini juga termasuk jenis yang 

cepat tumbuh secara progresif. 

B. Epidemiologi dan Faktor Risiko

Pada anak, angka kejadian tertinggi yaitu pada usia 7-10 tahun, dan lebih 

banyak dijumpai pada  anak laki-laki dibanding anak perempuan dengan 

perbandingan 2,5 : 1. Pada tahun 2006-2010 , di RSKD dijumpai 31 kasus 

baru dan di RSCM 58 kasus baru.
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Meskipun penyebab keduanya belum diketahui, beberapa faktor diduga 

dapat dianggap sebagai penyebab, seperti infeksi virus (Epstein-Barr 

Virus) dan immunodefisiensi (Human Immunodeficiency Virus). 

C. Tanda dan gejala: 

a. Pembengkakan kelenjar getah bening yang progresif di leher (spesifik 

di supraklavikula), ketiak, pangkal paha, dan tanpa rasa nyeri 

Gambar 8. Pembesaran kelenjar getah bening

b. Sesak nafas dan sindrom vena cava superior yang disebabkan oleh 

desakan tumor di mediastinum 

c. Obstruksi saluran pencernaan pada tumor yang berlokasi di 

abdominal

d. Demam, keringat malam, lemah,  lesu, nafsu makan berkurang (berat 

badan turun secara progresif)
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D.  Stadium 

Stadium menurut St Jude Childran's Research Hospital

   I Tumor tunggal ekstranodal atau tumor tunggal nodal, kecuali di daerah 
mediastinum atau abdomen

  II Tumor tunggal (ekstra nodal) dengan keterlibatan kelenjar regional pada sisi 
diafragma pada dua atau lebih area nodul

Dua tumor (ekstranodal)dengan atau tanpa keterlibatan kelenjar regional

Tumor lebih dari satu tetapi masih dalam satu sisi diafragma

Tumor primer pada gastrointestinal (ileosaekal) dengan atau tanpa 
keterlibatan kelenjar mesentarium

  III Tumor lebih dari 2 (ekstra nodal) pada kedua sisi diafragma 

Tumor dua atau lebih pada sisi diafragma

Tumor primer di daerah intratorakal (mediastinal, pleura, tinus)

Tumor meluas pada intraabdominal yang tidak dapat direseksi

Tumor pada paraspinal atau epidural

 IV Tumor meluas dan penyebaran ke sumsum tulang atau susunan saraf pusat
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E.  Diagnosis

PROSEDUR DIAGNOSIS LIMFOMA MALIGNUM

ANAMNESIS

Benjolan (>2cm)  tanpa rasa nyeri dan cepat membesar

Sesak nafas

Demam

Keringat malam,

Lemah,lesu

PEMERIKSAAN FISIS

Pembengkakan kelenjar getah bening yang sulit digerakkan di leher 
(spesifik: supraklavikula), ketiak, pangkal paha, tanpa rasa nyeri. 

Pembengkakan kelenjar tunggal atau multiple pada 1 atau beberapa 
tempat 

Gejala sesak nafas dan sindrom vena cava superior yang disebabkan 
desakan massa di rongga dada/mediastinum 

PEMERIKSAAN PENUNJANG

Puskesmas

(tidak dilakukan)

RS Tipe C dan B  RS Tipe A  

· Darah rutin, LDH  

· Foto toraks,  

· Foto abdomen, biopsi  

· Aspirasi sumsum tulang

· USG abdomen  

· CT-Scan   

· Patologi anatomi  

· Darah rutin, LDH 

· Foto toraks 

· Foto abdomen  

· Biopsi   

· Aspirasi sumsum tulang 

· USG abdomen  

· CT-Scan  

· Patologi anatomi  

· Imunohistokimia

M R I

  

 

 

F.  Tata laksana 

1. Kemoterapi

2. Radiasi
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2.6.  KARSINOMA NASOFARING

A. Pengertian

Kasinoma nasofaring adalah tumor ganas pada daerah antara daerah 

hidung dan tenggrok (daerah nasofaring).

Gambar 9. Nasofaring normal

 

Gambar 10. Kanker Nasofaring     Gambar 11. Kanker nasofaring

Gambar 8. Anatomi nasofaring

Pedoman Penemuan Dini Kanker pada Anak

28



Diagnosis dini cukup sulit dilakukan karena nasofaring tersembunyi 

dibelakang tabir langit-langit dan terletak di bawah dasar tengkorak. 

Selain itu, nasofaring juga berhubungan dengan banyak daerah penting 

di dalam tengkorak dan ke lateral maupun posterior leher. Seringkali 

tumor ditemukan terlambat karena tidak mudah diperiksa oleh mereka 

yang bukan ahli, oleh karena itu metastasis ke leher lebih sering 

ditemukan sebagai gejala pertama. 

B. Epidemiologi dan Faktor Risiko

Hampir 60% tumor ganas kepala dan leher merupakan karsinoma 

nasofaring yang  diikuti oleh tumor ganas hidung dan sinus paranasal 

(18%), laring (16%), dan tumor ganas rongga mulut, tonsil, hipofaring. 

Karsinoma Nasofaring pada tahun 2006 - 2010 di RSKD rata-rata 16 

kasus baru sesuai registrasi Srikandi RSKD.

Pada karsinoma nasofaring dijumpai beberapa faktor risiko, yaitu :

1. Infeksi : Epstein Bar Virus yang memicu perubahan sel 

2. Jenis kelamin : Laki-laki lebih banyak dibanding perempuan

3. Ras : Mongoloid lebih banyak dibanding ras lainnya

4. Pola makan : Kebiasaan mengkonsumsi makanan yang 

mengandung bahan pengawet atau diawetkan 

seperti ikan asin dan makan makanan yang terlalu 

panas

5. Lingkungan : Terpapar dengan asap sejenis kayu bakar,bahan 

karsinogenik seperti   asbes, sanitasi jelek.

C. Tanda dan Gejala

Gejala dini :

a. Ingus  bercampur darah, pilek dan air ludah yang kental, hidung 

tersumbat, mimisan

b. Tuli unilateral, telinga berdengung (tinitus), nyeri telinga, rasa penuh 

di telinga 
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Gejala lanjut :

a. Pembesaran kelenjar getah bening di daerah leher 

Gambar 12. Pembesaran kelenjar getah bening

b. Gangguan visus, penglihatan ganda (diplopia), kelopak mata 

turun (ptosis)

c. Kesulitan membuka mulut, gangguan menelan (disfagia)

Kesemutan dan kebas pada daerah muka (neuropati trigeminal) 

merupakan keluhan yang sering dijumpai

D. Stadium

Tabel 4

Stadium menurut UICC (2002)

  0 T1sN0M0

  I T1N0M0

 IIa T2M0M0

 IIb T1N1M0, T2aN1M0, T2bN0M0, T2bN1M0

 III T1N2M0, T2a,N2M0, T2bN2M0, T3N0M0, T3N1M0, T3N2M0

 IVa T4N0M0, T4N1M0, T4N2M0

 IVb T1-4 N3 M0

 IVc T1-4  N1-3 M1
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Keterangan:

 T  =  Tumor primer tidak dapat dinilai

   0 Tidak terdeteksi tumor primer

   1 Tumor terbatas pada nasofaring

 2a Tumor meluas ke rongga hidung, orofaring

 2b Tumor meluas ke rongga parafaringeal

  3 Tumor menyerang struktur tulang dan atau sinus paranasal

  4 Keterlibatan intrakranial/ektensi ke saraf kranial, fossa infratemporal,     
hipofaring, orbita, atau ruang masticator

  N  =  Pembesaran kelenjar getah bening regional 

  N0 Tidak ada keterlibatan kelenjar limfe

  N1 Metastasis unilateral, dalam kelenjar limfe, 6 cm atau kurang dalam 
dimensi terbesar, di atas fossa klavikula  

  N2 Metastase bilateral dalam kelenjar limfe, 6 cm atau kurang dalam dimensi 
terbesar, di atas fossa supraklavikula  

  N3 Metastasis dalam kelenjar limfe lebih  6 cm dalam dimensi terbesar atau di 
dalam fossa supraklavikula 

  M  =  Metastasis

  M0 tidak ada metastasis jauh

  M1 terdapat metastasis jauh (termasuk dalam nodus mediastinum)
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E. Diagnosis

PROSES DIAGNOSIS KARSINOMA NASOFARING 

ANAMNESIS

Gejala nasofaring : ingus bercampur darah, mimisan, hidung tersumbat

Gejala telinga : telinga terasa penuh, berdengung, nyeri telinga

Gejala mata dan saraf : penglihatan ganda

Pembesaran kelenjar getah bening di  leher

PEMERIKSAAN FISIK

Pembengkakan leher 

Obstruksi nasal 

Epistaksis berulang/ingus sering terdapat darah

Gangguan mata( penglihatan dobel) , gangguan telinga, gangguan menelan

Kesulitan nafas, kesulitan bicara( gejala lanjut)

 

 

PEMERIKSAAN PENUNJANG

Puskesmas

(tidak dilakukan)
segera rujuk  dr. 
THT utk dilakukan 
pemeriksaan 
nasopharyngoscopy

RS Tipe C dan B

Darah rutin, ureum, 
kreatinin, alkali fosfatase, 
SGOT/SGPT, bilirubin, 
LDH

Serologi IgA anti EA 
& IgA anti VCA

Foto toraks 

CT-scan

Panendoscopy 
(laryngoscopy,esophagosc
opy, bronchoscopy) dan 
nasopharyngoscopy 

Biopsi : endoskopi / 
aspirasi jarum halus 
(pemeriksaan kelenjar 
Getah bening. Biopsi 
terbuka merupakan 
kontra indikasi

Patologi Anatomi / 
immunohistokimia

RS Tipe A

Darah rutin, ureum, 
kreatinin, alkali fosfatase, 
SGOT/SGPT, bilirubin, 
LDH

Anti EBV EA (Early Anti 
Gen) Ig A

Anti EBV VCA (Viral 
Copcid Antigen) Ig A

Anti EBV EBNA Ig A

Foto toraks 

CT-scan

MRI

Panendoscopy 
(laryngoscopy,esophagosco
py, bronchoscopy) dan 
nasopharyngoscopy 

Biopsi : endoskopi / 
aspirasi jarum halus

Patologi Anatomi / 
immunohistokimia
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F. Tatalaksana

1. Kemoterapi

2. Radioterapi

Radioterapi masih merupakan pengobatan utama karena tumor ini 

radiosensitif. Pengobatan tambahan dengan kemoterapi sebagai 

ajuvan dapat memberikan hasil yang lebih baik. 
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Dalam rangka peningkatan penemuan kasus kanker pada anak lebih 

dini, perlu kiranya melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat untuk 

mengenali tanda dan gejala 6 kanker  pada anak. Upaya penemuan di 

masyarakat dapat dilakukan antara lain pada :

Posyandu

Pra sekolah (PAUD, TK, Play Group)

Sekolah ( SD, SMP)

Pramuka

Palang Merah Remaja

Poskestren

Kegiatan yang dapat dilakukan meliputi :

A. Kader 

a. Penyuluhan tentang kanker pada anak 

b. Penyuluhan tentang tanda dan gejala kanker pada anak

c. Penemuan dini tentang tanda dan gejala kanker pada anak

d. Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk segera melakukan 

pemeriksaan ke puskesmas, apabila terdapat tanda dan gejala 

e. Memberikan motivasi kepada penderita kanker pada anak dan 

keluarganya agar terus melakukan pengobatan

B. Petugas Kesehatan

a. Pemeriksaan kanker pada anak berdasarkan tanda dan gejala

b. Melakukan kunjungan rumah kepada masyarakat terutama 

BAB III

UPAYA PENEMUAN DINI DI MASYARAKAT
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keluarga binaan dalam upaya penemuan secara dini kanker pada 

anak

c. Merujuk kasus dugaan kanker pada anak yang ditemukan ke unit 

pelayanan kesehatan terdekat
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4.1.  Pengorganisasian

A. Peran masing-masing jenjang

1. Puskesmas

a. Sosialisasi pengenalan gejala dan tanda kanker pada anak

b. Memberikan konseling tentang kanker pada anak 

c. Melatih dan memberdayakan kader dalam upaya penemuan 

tanda dan gejala 6 kanker pada anak serta dalam upaya promotif 

kepada mayarakat melalui posyandu serta pos kesehatan 

lainnya

d. Melatih serta memberdayakan dokter kecil dalam penemuan dini 

kanker pada anak

e. Mendiagnosis dini kanker pada anak berdasarkan tanda dan 

gejala klinis serta pemeriksaan laboratorium bila tersedia

f. Merujuk pasien yang terdiagnosis ke RS Kab/Kota

g. Menerima umpan balik hasil rujukan dan tindaklanjut sesuai 

hasil rekomendasi

h. Mencatat hasil-hasil diagnosis dini dan melaporkan ke Dinas 

Kesehatan kabupaten/kota setiap bulan

2. Rumah Sakit

a. Menegakkan diagnosis kanker pada anak

b. Menerima rujukan Puskesmas dan RS lain

BAB IV

PENGORGANISASIAN DAN SISTEM RUJUKAN
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c. Memberikan umpan balik pasien yang dirujuk kepada instansi 

yang merujuk

d. Memberikan terapi sesuai dengan fasilitas dan kompetensi yang 

ada

e. Memberikan perawatan paliatif

f. Mencatat hasil diagnosis dan melaporkan ke Dinas Kesehatan 

kabupaten/kota setiap bulan

3. Dinas Kesehatan Kab/Kota

a. Sosialisasi dan advokasi pengendalian kanker pada anak

b. Sosialisasi pengenalan tanda dan gejala kanker pada anak untuk 

meningkatkan kesadaran/kewaspadaan masyarakat agar 

melakukan pemeriksaan ke Puskesmas/RS

c. Fasilitasi rumah sakit dan puskesmas di wilayahnya dalam 

diagnosis dan pengobatan kanker pada anak

d. Membina dan melatih tenaga Puskesmas di wilayahnya dalam 

upaya  diagnosis dini kanker pada anak

e. Membuat jejaring pengendalian kanker pada anak tingkat 

kab/kota

f. Menyiapkan sumber daya terkait

g. Menerima laporan dari Puskesmas dan RS, merekap, dan 

melaporkan ke Dinas kesehatan provinsi

h. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian 

kanker anak

4. Dinas Kesehatan Provinsi

a. Sosialisasi dan advokasi pengendalian kanker anak 

b. Sosialisai pengenalan tanda dan gejala kanker pada anak untuk 

meningkatkan kepedulian (awareness) masyarakat agar 

melakukan pemeriksaan ke puskesmas/rumah sakit

c. Fasilitasi rumah sakit di wilayahnya dalam diagnosis dan 

pengobatan kanker pada anak
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d. Berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota di 

wilayahnya dalam pengendalian kanker pada anak

e. Membuat jejaring pengendalian kanker pada anak tingkat 

provinsi

f. Menyiapkan sumber daya terkait

g. Menerima laporan dari dinas kesehatan kabupaten/kota dan 

melaporkan ke Kementerian Kesehatan (Subdit Kanker Dit PPTM 

Ditjen PP dan PL)

h. Melakukan monitoring dan evaluasi program pengendalian 

kanker pada anak di wilayahnya

5. Kementerian Kesehatan

a. Kampanye pengenalan tanda dan gejala kanker pada anak dalam 

rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat  untuk 

melakukan pemeriksaan ke Puskesmas/RS

b. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengendalian kanker anak

c. Menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian kanker di 

fasilitas pelayanan kesehatan

d. Membuat jejaring pengendalian kanker pada anak tingkat 

nasional

e. Mengembangkan sistem surveilen kanker, khususnya kanker 

pada anak

6. Peranan Organisasi masyarakat  ( LSM, Yayasan , Profesi) :

a. Membantu pemberdayaan masyarakat dalam hal promosi, 

edukasi

b. Dukungan sumber daya

B. Pencatatan dan Pelaporan

Dalam  program pengendalian kanker pada anak, diharapkan dapat 

menyediakan data secara berkelanjutan melalui pencatatan dan 

pelaporan rutin. Pencatatan kanker dikenal sebagai registri kanker, 

menggunakan abstrak SrIKanDI yang menekankan pada kualitas data 
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yang dikumpulkan, bukan pada kuantitas. Data tersebut selanjutnya 

akan melewati proses input, verifikasi, serta validasi yang secara 

berjenjang sehingga akan didapatkan kualitas data yang benar-benar 

valid, yang dapat menghilangkan data ganda. Melalui Sofware SrIKanDI, 

data akan diolah secara otomatis oleh sistem, dengan demikian akan 

sangat memudahkan dalam analisa data. Hal ini dapat  memberikan 

informasi penting antara lain tentang  insiden (berdasarkan jenis 

kelamin, umur, suku) prevalensi, tren kasus dari tahun ke tahun, metode 

diagnostik, pola pengobatan, dan kelangsungan hidup penderita. 

Registri kanker pada anak merupakan bagian dari sistem surveilan yang 

dapat memainkan peran penting dalam merumuskan rencana 

pengendalian kanker pada anak, serta dapat memantau keberhasilan 

program. Registri kanker dilakukan secara berjenjang,  sebagai berikut :

1. Tingkat Puskesmas dan RS

a. Mencatat setiap temuan tanda dan gejala kanker pada anak 

menggunakan abstrak/formulir Srikandi (terlampir). 

Puskesmas menggunakan abstrak Puskesmas (form A) 

sedangkan RS menggunakan abstrak RS (form B)

b. Melakukan verifikasi data kanker 

c. Meng-input data dalam abstrak/formulir Srikandi ke dalam 

software

d. Data dalam Software Srikandi dilaporkan ke Dinas kesehatan 

kabupaten/kota

2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

a. Menerima laporan data dalam Software Srikandi dari puskesmas 

dan rumah sakit kabupaten/kota

b. Melakukan kompilasi data

c. Melakukan verifikasi data puskesmas dan rumah sakit 

kabupaten kota

d. Melakukan validasi data untuk menghilangkan data ganda

e. Melaporkan data hasil kompilasi yang sudah divalidasi ke dinas 

kesehatan provinsi
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f. Mengolah dan menganalisis data

3. Dinas Kesehatan Provinsi

a. Menerima data software Srikandi dari dinas kesehatan 

kabupaten/kota

b. Melakukan kompilasi data

c. Melakukan verifikasi data dari dinas kesehatan kabupaten/kota 

dan rumah sakit provinsi

d. Melakukan validasi data untuk menghilangkan data ganda

e. Melaporkan data hasil kompilasi yang sudah divalidasi ke 

Kementerian Kesehatan R.I. (Subdit Kanker Dit PPTM Ditjen PP 

dan PL)

f. Mengolah dan menganalisis data

4. Kementerian Kesehatan

a. Menerima data software Srikandi dari dinas kesehatan provinsi

b. Melakukan kompilasi data

c. Melakukan verifikasi data tingkat nasional

d. Melakukan validasi data untuk menghildangkan data ganda

e. Mengolah dan menganalisa data 
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4.2.  Sistem Rujukan

Rujukan kasus kanker anak merupakan bagian dari upaya kesehatan 

dalam penanganan masalah kanker anak yang pada hakekatnya 

merupakan upaya pengendalian kanker. Dilaksanakan mengacu pada 

sistem rujukan kesehatahn yang ada. Sistem rujukan pengendalian 

kanker pada anak dilakukan sebagai berikut:

Gambar 10

Alur Pengumpulan Data Registrasi Kanker

Tim Reg Ca  Kab/Kota
Tim Reg Ca 

Kab/Kota

RS PKM

Lab

Yysn
Asuransi

Tim Reg Ca 
Nasional

Kemenkes

- Dinkes Kab/Kota

- RS Regional/kota

- Kelompok ahli 

Klinik/RS khusus 

-   Pusdatin

-   PP & PL

-   Bina Upaya Kes

-   RSKD

Tim Reg Ca 
Nasional

-   Dinkes Prov

-   RS Provinsi 

-   Kelompok ahli

RS 

PKM

Lab

Yysn Asuransi

Klinik/RS khusus 
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a. Puskesmas melakukan pemeriksaan pada setiap pasien anak yang 

datang berkunjung ke Puskesmas, maupun pasien yang berasal dari 

posyandu, Poskestren, sekolah, Palang Merah Remaja.  Petugas 

Puskesmas mendeteksi/mendiagnosis dini kanker pada anak yang 

ditemukan, yang selanjutnya dirujuk ke RS kab/kota (tipe C/D)

b. RS Tipe C (Kab/kota) menerima rujukan dari Puskesmas. Tenaga 

kesehatan di RS Kab/kota melakukan diagnosis lanjutan dari pasien 

yang dirujuk Puskesmas. Tenaga kesehatan RS kab/kota juga 

melakukan pemeriksaan pada pasien yang datang ke RS. Setelah 

didiagnosa pasti, dilakukan tindakan yang sesuai. Jika tidak terdapat 

fasilitas yang memadai, pasien dirujuk ke RS provinsi

c. RS Tipe A, B, dan RS Khusus Kanker menerima rujukan dari RS Tipe C 

(kab/kota). Tenaga kesehatan di RS provinsi/UPT Kemenkes 

melakukan diagnosis dan pengobatan sesuai dengan fasilitas yang 

dipunyai. Selain itu, dilakukan juga perawatan paliatif pada setiap 

pasien kanker anak. 

Lebih jelasnya pada bagan berikut:

Gambar 11
Alur Rujukan Pasien Kanker

Posyandu

Puskesmas

RS Tipe B, C 

(Kab/Kota)

PoskestrenPramuka PMRSekolahPrasekolah

RS  Tipe A,
RS Khusus Kanker
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4.3. Sistem Pembiayaan

Pelaksanaan program penemuan dini kanker pada anak memerlukan 

biaya operasional dan biaya penyediaan alat yang perlu diupayakan 

melalui berbagai sumber. Untuk menjamin kesinambungan penemuan 

dini kanker pada anak, maka pemerintah perlu mengalokasikan anggaran 

di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, meliputi :

a. Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara 

b. Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Provinsi \

c. Anggaran Pembangunan dan Belanja  Daerah kabupeten/kota 

d. Dana BOK

Selain  bersumber dari anggaran tersebut di atas, pembiayaan penemuan 

dini kanker pada anak juga dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak 

mengikat, antala lain :

- Swasta

- Perorangan

- LSM

- Donor agensi
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Leukemia dan Retinoblastoma merupakan kanker yang banyak dijumpai  

pada anak, serta Neuroblastoma, Nasofaring, Kanker Tulang, Limfoma 

merupakan kanker yang dengan mudah dapat dikenal gejalanya. Petugas 

puskesmas di garis depan pada sistem pelayanan kesehatan, akan 

melakukan kontak awal dengan tersangka pasien kanker sehingga 

mereka harus menyadari tanda dan gejala dini kanker pada anak.

Pengendalian kanker pada anak harus dilakukan secara komprehensif, 

berkesinambunagan, dan berkualitas di berbagai jenjang pelayanan 

kesehatan.  Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh petugas kesehatan, 

namun diperlukan dukungan keluarga dan masyarakat dalam 

mewaspadai gejala selanjutnya memotivasi untuk melakukan 

pemeriksaan lebih lanjut di sarana pelayanan kesehatan. 

Buku Pedoman Penemuan Dini Kanker pada Anak ini diharapkan dapat 

diterapkan sesuai kondisi di lapangan sehingga  stadium dini kanker 

pada anak semakin mudah ditemukan. 

BAB V

PENUTUP
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RS

No Registrasi 

Pasien 

No. Rekam Medis No. Epidemiologi

Nama Lengkap Jenis Kelamin 0. Unknown 

1. Laki-laki

No.Identitas / KTP 2. Perempuan 

Tempat Lahir Agama 

0. Unknown 3. Protestan 

Alamat Rumah 1. Islam 4. Hindu 

2. Katolik 5. Budha 

9. Lain-lain 

Kode Pos                 Kel. :

                Kec. : Umur pada kunjungan pertama/ tahun    

                Kab. : Status perkawinan 

                Prop. : 0. Unknown 2. Janda / Duda

1. Menikah 3. Lajang 

Keterangan 

Suku/ dalam daftar 

Pekerjaan/ dalam daftar 

Tumor

Topography  Behaviour Grade 

(Lokasi tumor) ICD-O kode C 0. Benign 3. Malignant, primary site  1. Well Differentiated 6. Positive B-cell

Morphology 1. Uncertain 6. Malignant, metastatic site 2. Moderately Differentiated 7. Null Cell

(Jenis tumor) 2. Carcinoma In Situ 9. Malignant, uncertain 3. Poorly Differentiated 8. NK (Natural Killer) Cell 

4. Undifferentiated 9. Not Applicable 

5. Positive T-cell 10. Dedifferentiated

Stage / TNM Most valid basic of diagnosis of cancer Clinical extent of disease  

0. Stage 0 1. Clinical only 5. Cytology/ Haematology before treatment

1. Stage I A 2. Lab, X-ray, Endoscopy, 6. Histology of metastasis 1. Insitu 5. Direct Extension with 

2. Stage II B     Isotopes Angiography, EEG 7. Histology of primary 2. Localized     regional lymph node 

3. Stage III C 3. Surgent/ Autopsy without 8. Autopsy with histology 3. Direct Extension     involvement 

4. Stage IV D     histology 9. Unknown 4. Regional Lymph node 6. Distant metastases 

9. Unknown 4. Spesific biochemical/     Involvement 8. Not applicable 

    Immunology tests 9. Unknown 

Treatment at reporting institution Site (s) of distant metastases Laterality 

0. No Treatment 6. Radiotherapy & 0. None 5. Brain 1. Right 5. Multiple

1. Surgery     Chemotherapy 1. Distant lymph node 6. Ovary 2. Left 6. Not Applicable 

2. Radiotherapy 7. Surg, Radiotherapy & 2. Bone 7. Skin 3. Central 9. Unknown 

3. Surgery &     Chemotherapy 3. Liver 8. Other 4. Bilateral 

    Radiotherapy 8. Other Therapy 4. Lung and/ or pleura 9. Unknown 

4. Chemotherapy 9. Unknown 

5. Surgery &  

    Chemotherapy

ICD-O kode M

dd-mm-yy

Nama Depan Nama Belakang Nama Keluarga 

DEPARTEMEN KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA

Sistem Registrasi Kanker di Indonesia (SRiKandI)
Auto Number

Tanggal pertama kali didiagnosa kanker 

Sources / Follow-up

Tgl. Periksa 

Status at last contact        Date of last contact

dd-mm-yy

1. Alive, no evidence of cancer 5. Alive, subsequent primary discovery or first primary discovered when previously unknown

2. Alive, localized tumour 6. Alive, nothing further specified

3. Alive, direct extension or local involvement 7. No follow-up

4. Alive, distant metastases 8. Dead 9. Unknown 

Kesimpulan 

Registrar : TTD / Tanggal : Verifikator : TTD / Tanggal :

Nama Rumah Sakit No. PA / Lab Unit Unit IDKode Rumah Sakit 

dd-mm-yy
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PKM-Lab

Nama Puskesmas : ................................................ No Registrasi 

No. Rekam Medis No. Epidemiologi

Nama Lengkap Jenis Kelamin 0. Tidak tertulis

1. Laki-laki
No.Identitas / KTP 2. Perempuan 

Tempat Lahir Agama 

0. Tidak tertulis 3. Protestan 

Alamat Rumah 1. Islam 4. Hindu 

2. Katolik 5. Budha 

9. Lain-lain 

Kode Pos                 Kel. :

                Kec. : Umur pada kunjungan pertama/ tahun    

                Kab. : Status perkawinan 

                Prop. : 0. Tidak Tertulis 2. Janda / Duda

1. Menikah 3. Lajang 

Keterangan 

Suku/ dalam daftar 

Pekerjaan/ dalam daftar 

Tumor

Tanggal pertama kali didiagnosa kanker 

Topography  : ........................

(Lokasi tumor/organ) 

Stadium I II III IV Tidak tahu

Morfologi 

(Jenis Keganasan)

1 Karsinoma 4 Leukemia

2 Sarkoma 5 Lain-lain, sebutkan.................

3 Limfoma malignum

Dirujuk ke RS Ya Nama RS Rujukan...................................

Tidak Alasan .......................................

Dasar Diagnosis

1 Keterangan Klinik saja 6 Histologi jaringan metastasis

2 Pemeriksaan radiologi 7 Histologi jaringan primer

3 Autopsi tanpa pemeriksaan histologi 8 Autopsi dengan pemeriksaan histologi

4 Pemeriksaan marker Lab Klinik 9 Tidak diketahui dasar diagnosis

KEMENTERIAN  KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA

Sistem Registrasi Kanker di Indonesia (SRiKandI)
Auto Number

tgl-bln-thn

Nama Depan Nama Belakang Nama Keluarga 

tgl-bln-thn

Keadaan klinis pasien saat didiagnosis kanker pertama kali

1 Lokal 2 Regional 3 Bermetastasis jauh

Tanggal kontak terakhir

Status pasien pada saat kontak terakhir

1 Hidup bebas kanker 3 Meninggal

2 Hidup dengan kanker 4 Tidak ada follof up

Registrar : Paraf / Tanggal : Verifikator : Paraf / Tanggal :

tgl-bln-thn
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