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KATA SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN 
PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pertama marilah kita bersama-sama mengucapkan 
syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas berkah dan   
rahmat-Nya, sehingga buku “Petunjuk Teknis Pemeriksaan 
Deteksi Dini Faktor Risiko Kecelakaan Lalu Lintas  Bagi 
Pengemudi” ini akhirnya dapat terselesaikan.

Kecelakaan lalu lintas darat mendominasi diantara 
jenis  cedera  yang  lain.  Angka  kejadian  kecelakaan  lalu 
lintas darat cenderung meningkat dalam jumlah maupun 
jenisnya.  Perkiraan  angka  kematian  dari  5,1  juta  pada 
tahun 1990 dan diperkirakan meningkat menjadi 8,4 juta 
pada tahun 2020 atau meningkat sebanyak 65%. Data 
Riskesdas menyebutkan bahwa prevalensi kecelakaan 
transportasi darat mencapai 25,9% dari seluruh penyebab 
cedera Iainnya. Tahun 2010, jumlah kematian akibat 
kecelakaan telah mencapai 31.234 jiwa, berarti setiap 1 jam  
terdapat  sekitar  3-4  orang  meninggal  akibat kecelakaan 
lalu lintas (Rancangan Umum Nasional Keselamatan Jalan, 
2011).



II

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut, maka 
perlu dilakukan upaya pencegahan yang dimulai dari hulu 
dengan berpokok pada kondisi kesehatan manusia melalui 
pengendalian faktor  risiko.  Untuk  itu  diperlukan keterpaduan 
kegiatan  yang  baik  dalam  rangka pengendalian cedera 
akibat KLLD baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain 
itu diperlukan adanya penanganan yang sinergis dari 
berbagai sektor terkait (Kementerian Kesehatan, POLRI, 
Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan 
Informasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Meteorologi dan 
Geofisika (BMG), Pemerintah Daerah, Dinas Pemadam 
Kebakaran, Organda, Asuransi Jasa Raharja, dll) sesuai 
dengan instruksi. Kerjasama lintas sektor dan lintas 
program yang dilakukan secara terpadu dimaksudkan 
untuk mengurangi angka kecelakaan, kesakitan, kecacatan 
dan kematian akibat kecelakaan lalu lintas darat (Instruksi 
Presiden Nomor 4 Tahun 2011).

Melalui buku ini diharapkan dapat menjadi petunjuk 
atau acuan dalam rangka upaya pemeriksaan kesehatan 
bagi pengemudi, guna mengendalikan faktor risiko cedera 
akibat kecelakaan lalu lintas darat. Hasil dari kegiatan 
ini dapat menjadi bahan untuk perencanaan kebijakan 
program    sejalan   Dekade    Aksi    Keselamatan   Jalan 
2011-2020.
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Besar harapan saya agar petunjuk teknis ini dapat 
bermanfaat bagi kita semua, sehingga apa yang kita           
cita-citakan dapat segera terwujud.

Sekian dan terima kasih. 
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta,   Februari 2015
Direktur Jenderal PP & PL 

Dr. H.M. Subuh, M.P.P.M.
NIP. 196201191989021001
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, 
karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa 
menyelesaikan  buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Deteksi 
Dini Faktor Risiko Kecelakaan Lalu Lintas  Bagi Pengemudi. 
Pemeriksaan ini merupakan wujud dari kerjasama lintas 
sektor terkait antara Kementerian Kesehatan, Kementerian 
Perhubungan, Polisi dan sektor terkait dalam pengendalian 
faktor risiko cedera akibat kecelakaan lalu lintas darat.

Untuk standarisasi operasional dalam pelaksanaan 
pemeriksaan kesehatan faktor risiko dibuatlah buku 
“Petunjuk Teknis Pemeriksaan Deteksi Dini Faktor Risiko 
Kecelakaan Lalu Lintas  Bagi Pengemudi” sebagai pedoman 
dalam menjalankan pemeriksaan. Kiranya petunjuk ini 
dapat digunakan sebagai acuan dan dapat dikembangkan 
baik peralatan maupun teknik operasionalnya sesuai 
dengan kondisi lokal   masing-masing daerah. 

Sejalan dengan kegiatan Dekade Aksi Keselamatan 
di Jalan 2010-2020 maka upaya pencegahan merupakan 
bagian dari amanat untuk menurunkan fatalitas korban 
kecelakaan lalu lintas darat. Kegiatan pemeriksaan ini 
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sesuai dengan semangat Dekade Aksi yang melibatkan 
lintas sektor terkait dalam upaya menurunkan angka 
morbiditas dan mortalitas korban kecelakaan lalu lintas 
darat.

Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak 
yang sudah memberikan kontribusinya dalam penyusunan 
buku ini meskipun kami telah berupaya maksimal. Untuk 
itu kami mohon masukan dan saran, demi penyempurnaan 
buku "Petunjuk Teknis Pemeriksaan Deteksi Dini Faktor 
Risiko Kecelakaan Lalu Lintas".

Jakarta,   Februari 2015
Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Dr. Ekowati Rahajeng, SKM, M.Kes
NIP. 196006101982022000
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BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Kejadian kecelakaan lalu lintas darat mendominasi 
di  antara  jenis  kecelakaan  yang  lain  dengan  proporsi 
sekitar 25% (WHO, 2004). Kejadian kecelakaan lalu lintas 
darat cenderung meningkat dalam jumlah maupun jenisnya 
dengan perkiraan angka kematian dari 5,1 juta pada tahun
1990 dan diperkirakan menjadi 8,4 juta pada tahun 
2020 atau meningkat sebanyak 65%. Data yang ada 
menyebutkan kejadian kecelakaan lalu lintas darat berkisar 
antara 750.000 sampai 1.183.492 setiap tahunnya. Data 
WHO pada tahun 2002 memperkirakan hampir 1,2 juta 
orang  di  dunia  meninggal  karena  kecelakaan  lalu  lintas 
darat. Pada tahun 2004 ditemukan bahwa cedera karena 
akibat KLLD merupakan penyebab kematian utama yang 
konsisten berada di posisi ke-3 pada kelompok umur usia 
antara 5-44 tahun. Faktor usia penyebab kematian oleh 
karena KLLD dengan urutan tertinggi diusia 15-29 tahun, 
ke-2 usia 5-14  tahun,  ke-3  usia 30-44  tahun, ke-4  usia  45-
69 tahun, ke-5 usia 0-4 tahun, ke-6 usia 70+ tahun (sumber: 
WHO 2008, Global Burden of Disease: 2004 update). Pada 
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tahun 2004 kecelakaan menjadi penyebab kematian urutan 
ke 9 di dunia, tetapi pada tahun 2030 diperkirakan  akan  
meningkat  menjadi  urutan  ke-5. Kematian   dari   akibat  
KLLD   lebih   banyak  terjadi  pada laki-laki dibandingkan 
perempuan diperkirakan perbandingannya sebesar 2 
kalinya (WHO, 2004).

Data Riskesdas (2007) menyebutkan bahwa 
prevalensi kecelakaan transportasi darat mencapai 25,9% 
dari seluruh penyebab cedera lainnya. Berdasarkan data 
kepolisian RI didapat pelaku yang terlibat kecelakaan lalu 
lintas darat tertinggi di usia 16 - 25 tahun sebanyak 23.283 
jiwa (2008) dan meningkat menjadi 24.364 jiwa (2009). 
Tahun 2010 jumlah kematian akibat kecelakaan telah 
mencapai 1.234 jiwa, berarti setiap 1 jam terdapat sekitar 
3-4  orang  meninggal  akibat  kecelakaan  lalu  lintas  darat 
(Rancangan Umum Nasional Keselamatan Jalan, 2011). 

Diperkirakan kerugian ekonomi nasional yang akan 
timbul karena KLLD mencapai 1-2% dari total pendapatan 
perkapita  negara  di  seluruh dunia (WHO, 2004), sedangkan 
di Indonesia kerugian ekonomi karena KLLD mencapai  2,91  
%  (2002).  Pada  tahun 2010, secara nasional diperkirakan 
kerugian akibat kecelakaan lalu lintas darat diperkirakan 
mencapai 2,9-3,1% dari total PDB Indonesia (Rencana 
Umum Nasional Keselamatan Jalan 2011-2035).
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Pada saat situasi khusus dimana banyak 
berpindahnya massa dari kota ke daerah asal, misalnya saat 
mudik lebaran, liburan natal, liburan tahun baru dan situasi 
khusus lainnya dan sebagian besar mereka menggunakan 
alat transportasi darat salah satunya adalah bus umum.

Pemeriksaan kesehatan diberlakukan pada 
pengemudi yang memiliki jarak tempuh cukup lama 
setidaknya lebih dari 4 jam. Pengemudi bus Antar Kota Antar 
Provinsi (AKAP) dan   Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)  
berperan  penting  dalam  hal kesehatan penumpang,    
karena    seringkali    para    pengemudi    ini berkendara  
Iebih dari 4 jam atau  mempunyai rute yang padat  dan  
sering.  Pemeriksaan  kesehatan  diberlakukan juga bagi 
pengemudi pengganti dalam satu armada tersebut.

Kegiatan deteksi dini faktor risiko cedera akibat  
KLLD yang dilakukan   berupa  pemeriksaan   tekanan 
darah,  alkohol dalam darah melalui pernafasan, kadar  
amphetamine  di urine dan kadar gula darah sewaktu.

Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Direktorat 
Jenderal PP dan PL (Direktorat PPTM) sebagai focal 
point dalam kegiatan Dekade Aksi Keselamatan Jalan 
dengan target global (2020) menurunkan 50 % fatalitas 
korban dengan cedera berat,  dengan melakukan  kegiatan  
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deteksi  dini pada pengemudi angkutan umum sebagai 
upaya promotif dan preventif dalam menurunkan angka 
morbiditas dan mortalitas dari kecelakaan lalu lintas darat.

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut, 
maka keterpaduan pengendalian faktor risiko cedera 
akibat kecelakaan lalu lintas darat baik di tingkat pusat 
maupun daerah sangatlah dibutuhkan.  Untuk  itu  perlu  
adanya  penanganan  yang sinergis dari berbagai sektor 
terkait (Kementerian Kesehatan, POLRI, Kementerian 
Perhubungan, Pemerintah Daerah, Organda, Asuransi 
Jasa Raharja, dll). Kerja sama lintas sektor yang terpadu 
dimaksudkan untuk mengurangi angka kecelakaan, 
kesakitan, kecacatan dan kematian akibat kecelakaan lalu 
lintas.

Untuk mencapai tujuan yang sinergis antara pusat 
dan daerah dalam pengendalian faktor risiko kecelakaan 
lalu lintas perlu dilakukan bersama lintas sektor terkait, 
sehingga diperlukan suatu panduan yang tertuang dalam 
bentuk petunjuk teknis yang dapat menjadi acuan bagi 
petugas pelaksana di lapangan.
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B.   Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4431);

2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);

3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkuta Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5022);

4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
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5) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5072);

6) Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3 
Tahun  2004  tentang  Koordinasi  Penyelenggaraan 
Angkutan Lebaran Terpadu. 

7) Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2013 tentang 
program dekade aksi keselamatan jalan.

8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan.

9) Peraturan   Menteri   Kesehatan   Nomor   1144/ 
MENKES/PER/VIIl  2010  tentang  Organisasi  
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

C.   Tujuan

UMUM
Terdeteksinya dan terlaksananya tindak lanjut dini 

faktor risiko cedera akibat kecelakaan IaIu lintas darat pada 
pengemudi.
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KHUSUS
1) Terdeteksinya tekanan darah pada pengemudi.
2) Terdeteksinya kadar  alkohol dalam  pernafasan  pada 

pengemudi.
3) Terdeteksinya  kadar  amphetamine  dalam  urin  pada 

pengemudi.
4) Terdeteksinya   kadar    gula    darah    sewaktu    pada 

pengemudi.
5) Terlaksananya tindak lanjut dini bagi pengemudi. 

D.   Sasaran

1) Sasaran   pelaksana:   Tenaga   kesehatan,   
petugas kesehatan di Puskesmas, UPT                                    
(B/BTKL-PP dan KKP), Dinas Kesehatan Propinsi 
dan Kota/Kabupaten dan lintas sektor terkait, PO, 
Kepolisian dan Perhubungan.

2) Sasaran pemeriksaan: Pengemudi.

E.   Definisi Operasional:

1) Cedera  adalah  kerusakan  fisik  yang  disebabkan  
oleh rudapaksa dan trauma oleh akibat KLLD.

2) Lalu  Lintas  adalah  kegiatan  perpindahan  dari  
satu tempat ke tempat lainnya yang melibatkan 
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orang, alat pengangkutan serta sarana dan 
prasarana jalan.

3) Keselamatan  adalah  komponen   atau  
perilaku  yang aman, tidak membahayakan atau 
mencederai pengguna dan orang di sekitarnya.

4) Faktor risiko adalah suatu kondisi yang secara 
potensial berbahaya dan dapat memicu terjadinya 
penyakit pada seseorang atau kelompok tertentu.

5) Pengendalian  merupakan  nama  lain  dari  
Pencegahan dan Penanggulangan. 

6) Pemeriksaan adalah proses, cara memeriksa.
7) Kesehatan  adalah  keadaan  sehat,  baik  secara  

fisik, mental, spiritual maupun sosial yang 
memungkinkan setiap orang untuk produktif 
secara sosial dan ekonomis.

8) Pemeriksaan kesehatan adalah adalah proses 
atau cara untuk pemeriksa keadaan seseorang 
apakah sehat, baik secara fisik, mental, spiritual   
maupun sosial yang memungkinkan setiap   
orang untuk hidup produktif secara sosial dan 
ekonomis.

9) Kru adalah mitra kerja pengemudi (supir 
pengganti).

10) Pengemudi  adalah   orang     yang     mengemudikan 
Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki 
Surat Izin Mengemudi.
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11) Kecelakaan  Lalu  Lintas  (KLL)  adalah  adalah  
suatu peristiwa di Jalan yang tidak terduga 
dan tidak disengaja melibatkan kendaraan 
dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain  yang 
mengakibatkan  korban  manusia dan/atau 
kerugian harta benda.

12) Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan 
yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan 
Kendaraan Tidak Bermotor.

13) Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan 
jalan untuk berlalu lintas. 

14) Dekade Aksi Keselamatan Jalan Decade                        
of Action for Road Safety (DOA) adalah kegiatan 
menyeluruh/komprehensif lintas program dan 
lintas sektor dalam upaya  menurunkan  angka  
fatalitas  akibat  kecelakaan lalu lintas baik secara 
nasional, regional maupun global.

15) Bentuk  kegiatan  pencanangan  DOA  merupakan  
aksi seremonial disertai kegiatan berupa 
peluncuran legislasi baru,  kampanye  untuk  
promosi  pengendalian  faktor risiko kecelakaan.

16) Surveilans epidemiologi adalah kegiatan analisis 
secara sistematis & terus menerus terhadap 
penyakit atau masalah-masalah kesehatan & 
kondisi yang mempengaruhinya agar dapat 
melakukan tindakan penanggulangan secara 
efektif & efisien melalui proses pengumpulan 
data, pengolahan dan penyebaran informasi.
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17) Hipertensi   adalah   keadaan   seseorang   
mengalami peningkatan tekanan darah di atas 
normal, yaitu tekanan darah sistolik ≥ 120 
mmHg dan atau tekanan darah diastolik ≤80 
mmHg (Joint National Committe on Prevention 
Detection, Evaluation, and Treatment of High 
Pressure VII, 2003). 

18) Hipoglikemi  adalah  keadaan  hasil  pengukuran  
kadar glukosa darah kurang dari 70 mg/dL.

19) Hiperglikemia merupakan keadaan peningkatan 
glukosa darah ≥200 mg/dl.

20) Glukometer:  alat  untuk  melakukan  pengukuran  
gula darah.

21) Tensimeter  Digital  merupakan  alat  kesehatan  
yang berfungsi mengukur tekanan darah secara 
otomatis.

22) Amphetamine adalah kelompok obat psikoaktif 
sintetis yang secara dramatis mempengaruhi   
sistem   saraf   pusat (SSP).

23) Alkohol sering dipakai untuk menyebut etanol, 
yang juga disebut grain alcohol; dan kadang 
untuk minuman yang mengandung alkohol. Hal 
ini disebabkan karena memang etanol yang 
digunakan sebagai bahan dasar pada minuman. 
Alkohol adalah istilah umum untuk senyawa 
organik apapun yang memiliki gugus hidroksil 
(-OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia 
sendiri terikat pada atom hidrogen dan/atau 
karbon lain.
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BAB II

FAKTOR RISIKO CEDERA AKIBAT 
KECELAKAAN LALU LINTAS DARAT DAN 

UPAYA PENGENDALIAN

A.   Faktor Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Darat

Faktor risiko adalah suatu kondisi yang secara 
potensial berbahaya dan dapat memicu terjadinya penyakit 
pada seseorang atau kelompok tertentu. Berkaitan dengan 
kecelakaan lalu lintas ada tiga  faktor  risiko utama  yang 
dapat menyebabkannya yaitu manusia, kendaraan, dan 
lingkungan (Iingkungan fisik & sosial ekonomi).

 

Vektor

Kendaraan Bermotor

AGEN Kejadian

Tabrakan (Kekuatan 
atau energi mekanik)

LINGKUNGAN

Jalanan Licin

HOST/TUAN RUMAH

Pengendara/Pengemudi 
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Faktor risiko manusia diantaranya adalah 
perilaku dan kondisi kesehatan suatu individu yang dapat   
menyebabkan kejadian kecelakaan. Kondisi fisik individu 
yang berkorelasi dengan kewaspadaan saat mengemudi 
merupakan fokus pemeriksaan  kesehatan   sebagai   upaya   
pengendalian faktor risiko KLLD.

Adapun faktor risiko yang penting untuk diperhatikan 
terkait pada manusia yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu:
1.   Faktor risiko melekat

Faktor risko melekat yaitu faktor risiko yang tidak dapat 
diketahui interfensi apapun terhadap individu tersebut 
yaitu: umur, jenis kelamin, dan genetik.

2.   Faktor risiko perilaku
Faktor perilaku yaitu perilaku pada pengemudi yang 
berisiko terhadap cedera akibat KLLD yaitu: tidak 
memakai alat pelindung diri (APD), penggunaan mobile 
phone, mengendarai dengan kecepatan tinggi, merokok, 
konsumsi alkohol dan obat-obatan (amphetamine).

3.   Kondisi/penyakit pada pengemudi
Terdapat beberapa aspek kondisi dan penyakit yang 
penting untuk diperhatikan pada pengemudi yaitu: 
kelelahan, mengantuk, gangguan muskuloskeletal, 
gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, 
epilepsi, hipertensi, dan diabetes.
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Konsumsi alkohol dan amphetamine dapat 
mempengaruhi saat kewaspadaan saat mengemudi. Efek 
yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi alkohol dapat 
dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi 
efeknya   berbeda-beda,   tergantung   dari   jumlah/kadar 
alkohol yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, alkohol 
menimbulkan perasaan relaks, dan pengguna akan lebih 
mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa 
sedih dan keparahan.

Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah 
orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya 
orang  tersebut  menjadi depresi. Bila dikonsumsi berlebihan, 
akan muncul efek sebagai berikut: merasa lebih bebas  lagi  
mengekspresikan  diri,  tanpa  ada  perasaan terhambat 
menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara 
berlebihan) muncul akibat ke fungsi fisik motorik, yaitu 
bicara tidak jelas, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, 
inkoordinasi motorik dan bisa sampai tidak sadarkan diri.

Kemampuan mental mengalami hambatan, 
yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya 
ingat terganggu. Pengguna biasanya merasa dapat 
mengendalikan diri dan mengontrol tingkah lakunya. Pada 
kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri 
seperti yang mereka sangka mereka bisa. Oleh sebab 
itu banyak ditemukan KLLD yang disebabkan karena 
mengendarai mobil dalam keadaan mabuk.
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Pada dosis kecil semua jenis amphetamine akan 
meningkatkan tekanan darah, mempercepat denyut 
nadi, melebarkan bronkus, meningkatkan kewaspadaan, 
menimbulkan euforia, menghilangkan kantuk, mudah 
terpacu, menghilangkan rasa Ielah dan rasa lapar, 
meningkatkan aktivitas motorik, banyak bicara, dan 
merasa kuat. Sedangkan dosis sedang amphetamine 
(20-50mg) akan menstimulasi pernafasan, menimbulkan   
tremor ringan, gelisah, meningkatkan aktivitas motorik, 
insomnia, agitasi, mencegah lelah, menekan nafsu  makan,  
menghilangkan kantuk, dan mengurangi tidur. Kondisi 
di atas memperlihatkan bahwa kadar kedua zat tersebut 
dapat mempengaruhi performa individu saat mengemudi.

Gejala penyerta pada hipoglikemia dan 
hiperglikemia adalah lelah, fungsi mental yang menurun, 
perasaan gemetar, berkeringat, perih pada mulut, pusing, 
perasaan linglung dan jantung berdetak keras hingga 
kehilangan kesadaran.  Kondisi  ini  dapat  membahayakan 
pada saat mengemudi.

Selain ketiga hal diatas, tekanan darah juga 
berpengaruh dalam mengemudi. Hal ini terjadi karena 
pada hipertensi dan hipotensi seringkali timbul gejala 
penyerta berupa nyeri kepala, mata berkunang-kunang, 
pandangan kabur dan pada kondisi ekstrim, pengemudi 
dapat mengalami penurunan kesadaran. 



15

B.   UPAYA       PENGENDALIAN       FAKTOR     RISIKO 
CEDERA  AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS 
DARAT

Upaya-upaya pengendalian cedera akibat 
kecelakaan lalu lintas darat pada:

1.  Faktor Manusia

Peningkatan berperilaku sehat di jalan melalui 
advokasi,  sosialisasi,  edukasi,  deteksi  dini  dan 
kampanye yang meliputi:
a. Kampanye berperilaku sehat dan aman di jalan 

melalui media masa (elektronik dan cetak).
b. Memberikan rekomendasi penundaan 

keberangkatan bagi pengemudi yang terdeteksi 
mengalami hipertensi berat, mengalami hiperglikemi 
atau hipoglikemi,    mengkonsumsi    alkohoI    dan 
amphetamine.

c. Menginformasikan pengaturan jam kerja dan 
lama mengemudikan kendaraan terutama untuk 
pengemudi alat transportasi massal:
• Waktu kerja paling lama 8 jam sehari.
• Setelah    mengemudi    selama    4   jam 

berturut-turut wajib beristirahat paling singkat 
setengah jam. 

• Dalam   hal   tertentu   pengemudi   dapat 
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dipekerjakan paling lama 12 jam sehari 
termasuk waktu istirahat 1 jam.

d. Melengkapi dan menggunakan sabuk keselamatan 
dan kursi khusus untuk bayi dan anak-anak.

e. Penggunaan helm sebagai alat pelindung diri saat 
mengendarai sepeda motor.

f. Menganjurkan untuk tidak berkendara ketika dalam 
kondisi yang tidak prima. Misalnya, mengidap 
hipertensi  berat,  diabetes  mellitus  yang  tidak 
terkontrol,   serangan   asma   akut,   epilepsi,   
atau kondisi kesehatan lain yang menyebabkan 
berkurangnya kewaspadaan dalam berkendara.

2.  Faktor Kendaraan dan Lingkungan Fisik

a. Desain sistem lalu lintas jalan untuk keamanan dan 
pemakaian yang berkelanjutan.

b. Mengelola pajanan faktor risiko melalui  kebijakan 
pemakaian     lahan  dan    transportasi  serta  
penyediaan  teknologi komunikasi dalam rangka 
tanggap darurat dengan cara:
1) Mempersiapkan  akses  yang  efisien  dalam  

hal jarak tempuh, kecepatan dan keamanan. 
2) Mendorong   masyarakat   untuk   memilih   

alat transportasi yang sesuai dengan standar 
keselamatan.

3) Memberlakukan           peraturan           terhadap 
pengendara, kendaraan dan infrastruktur jalan.
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3.  Faktor Sosial

Peningkatan kesadaran  masyarakat  untuk 
berperilaku  sehat  di  jalan  sebagai  pengguna  jalan 
melalui advokasi, sosialisasi, edukasi, deteksi dini dan 
kampanye meliputi:
a. Pendidikan berlalu lintas dengan baik sejak dini.
b. Perlindungan pemakai jalan yang termasuk dalam 

kelompok rentan.
c. Pemahaman tentang disiplin berlalu lintas.
d. Pentingnya     pemahaman     batasan     kecepatan 

kendaraan bermotor sesuai jenis jalan.
e. Perilaku aman bagi pejalan kaki.
f. Tidak  minum  minuman  beralkohol  dan  obat  yang 

menyebabkan ngantuk pada saat mengendarai 
kendaraan. 

Dengan terkendalinya faktor risiko kecelakaan 
lalu lintas darat diatas maka dampak yang lebih luas 
menyangkut keluarga dan masyarakat dapat juga 
dikendalikan. Dampak yang timbul antara lain:
a. Penurunan   produktifitas   kerja   baik   jika   

korban adalah kepala keluarga maupun salah 
satu anggota keluarga.

b. Kehilangan pekerjaan permanen, diakibatkan 
korban menglami kecacatan yang menetap.

c. Kerugian material.
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d. Berkurangnya   kualitas   hidup   (pendidikan,   kasih 
sayang, kesehatan, perhatian dan sebagainya) 
bagi korban dan keluarganya.
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BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN 

DAN JEJARING KERJA

A.  PERSIAPAN

Dalam rangka persiapan pelaksaan pemeriksaan 
kesehatan bagi pengemudi angkutan umum pada situasi 
khusus maka perlu dilakukan:

1.    Pertemuan koordinasi dengan lintas program dan lintas 
sektor terkait di tingkat pusat dan tingkat daerah.

a.  Tingkat Pusat

Koordinasi   tingkat   Pusat   perlu   dilakukan 
untuk mendapatkan dukungan (dana, tenaga, teknis 
pelaksanaan dan tindak lanjut dini) pengendalian 
faktor risiko kecelakaan lalu lintas dari berbagai 
sektor terkait. Lintas program dan lintas sektor 
yang terlibat dalam pemeriksaan deteksi dini faktor 
risiko kecelakaan lalu lintas adalah Kementerian 
Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Polisi, 
asuransi jasa raharja dll.
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Petugas dari masing-masing  instansi  
di tingkat pusat (Kementerian Perhubungan, 
Kementerian Kesehatan, Kepolisian 
mensosialisasikan hasil kesepakatan di tingkat pusat 
kepada jajarannya di daerah (Dinas Perhubungan/
LLAJ, Dinas Kesehatan, Polda). Petugas dari 
dinas terkait di daerah selanjutnya mengadakan 
koordinasi untuk persiapan pelaksanaan sesuai 
dengan kesepakatan yang telah dicapai di tingkat 
pusat.

b.  Tingkat Daerah

Kesepakatan yang telah ditentukan bersama 
dijadikan  bahan  acuan  untuk  ditindak  lanjuti                 
di tingkat daerah guna menentukan lokasi, waktu, 
logistik dan tenaga yang terlibat dalam pelaksanaan.

Petugas pelaksana dari masing-masing 
instansi di daerah (Dinas Kesehatan, B/BTKL-
PP, KKP,  Dinas Perhubungan/LLAJ,  Polisi,  Jasa 
Raharja, UPT Dinas Perhubungan (terminal ), PMI, 
media massa, Unit pelayanan kesehatan (RS, 
Puskesmas) yang telah ditentukan melakukan 
koordinasi antar petugas sehingga diperoleh hasil 
kegiatan yang optimal. Koordinator kegiatan ini 
adalah Dinas Kesehatan. 
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2.    Persiapan logistik
Dalam  persiapan  kegiatan harus diperhatikan 
kebutuhan logistik untuk pelaksanaan kegiatan, yang 
meliputi:
a. Kesiapan jenis alat yang diperlukan. 
b. Jumlah alat yang diperlukan.
c. Alokasi   sarana   dan   prasarana   yang   tersedia, 

disesuaikan dengan jumlah sasaran yang 
ditentukan

d. Jadwal pelaksanaan kegiatan.
e. Jumlah tenaga pelaksana yang bertugas.

B.  PELAKSANAAN

Sebelum menjalankan tugas, pengemudi dan 
kru angkutan umum diperiksa faktor risiko yang dapat 
menyebabkan gangguan kecelakaan selama di perjalanan. 
Pemeriksaan ini meliputi antara lain: tekanan darah, 
gula darah, alkohol dalam udara pernafasan dan kadar 
amphetamine dalam urin. Hasil pemeriksaan berupa 
rekomendasi  Iayak,  layak  dengan  catatan,  tidak  layak 
untuk mengemud dan akan diserahkan kepada kepala 
terminal/pelabuhan/bandara untuk kelayakan menjalankan 
tugas. 
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1.    Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan 
dilakukan pada situasi khusus misalnya saat mudik 
lebaran atau natal, tahun baru dan hari-hari besar 
Iainnya, sesuai dengan kebutuhan dan program.

Waktu pelaksanaan diusahakan tidak 
mengganggu aktifitas kegiatan pengemudi maupun 
penumpang. Dapat dilaksanakan  saat  menunggu  
jadwal  keberangkatan maupun saat istirahat sebelum 
melanjutkan perjalanan berikutnya. Untuk menghindari 
penumpukan pengemudi menunggu antrian sebaiknya 
diatur menyesuaikan jadwal keberangkatan armada.

2.    Tempat pelaksanaan

Pemeriksaan deteksi dini faktor risiko 
kecelakan pada pengemudi dan kru dilaksanakan 
secara langsung di terminal/PO terkait dan tempat-
tempat lain yang disepakati dalam rapat persiapan.

Tempat pelaksanaan sebaiknya terbuka, 
bersih, mudah dijangkau, dekat dengan toilet (untuk 
keperluan pengambilan sampel urin) serta tersedia 
meja dan kursi. 
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3.    Petugas Pelaksana

Telah disepakati bahwa tugas dan fungsi 
sektor terkait pada  pelaksanaan  deteksi  dini  faktor  
risiko  kecelakaan pada pengemudi angkutan umum. 
Pemeriksaan dilakukan secara terintegrasi antara 
Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, 
Kepolisian dan lintas sektor terkait. Petugas kesehatan 
melakukan pemeriksaan faktor risiko kecelakaan lalu 
lintas darat terhadap pengemudi. Petugas perhubungan 
memeriksa kelayakan kelengkapan kendaraan dan 
Polisi memeriksa kelengkapan  surat-surat kendaraan. 
Sektor lain melakukan tugas sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi masing-masing. 

Bila didapatkan faktor risiko kecelakaan lalu 
lintas darat pada pemeriksaan deteksi dini maka diambil 
tindakan sesuai dengan faktor risiko yang didapat 
dengan kesepakatan bersama antar lintas sektor 
kecuali bila faktor risiko tersebut spesifik perhubungan 
dengan tugas pokok dan fungsi lintas sektor tertentu.

a.   Kementerian Kesehatan
Petugas kesehatan  setempat  dari  Puskesmas,  
dinas kesehatan, B-BTKL maupun KKP melakukan 
anamnesis, dan pemeriksaan faktor risiko antara 
lain pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula 
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darah, pemeriksaan  kadar  alkohol  dalam  udara  
pernafasan dan kadar amphetamine dalam urin 
pengemudi secara simultan.

Metode   pemeriksaan:   Pengemudi   yang   
mendapat giliran pemeriksaan dilakukan 
anamnesis oleh petugas kesehatan dan dilakukan 
pemeriksaan tekanan darah maupun  kadar  alkohol,  
amphetamine  dan  kadar  gula darah oleh petugas 
yang lain. Pembagian tugas dalam pemeriksaan 
ini disesuaikan dengan jumlah tenaga kesehatan 
yang ada di lapangan.

b.   Polisi
Pemeriksaan administrasi oleh Polisi pada kegiatan 
ini tidak memberikan sangsi hukum bagi pengemudi 
tetapi hanya pendekatan edukatif.

Metode pemeriksaan: Selama dilakukan 
pemeriksaan oleh petugas kesehatan, petugas dari 
kepolisian memeriksa kelengkapan  administrasi  
kendaraan seperti SIM, STNK, dll. Setelah selesai 
pemeriksaan diserahkan kembali pada pengemudi.

c.   Kementerian Perhubungan
Petugas dari Kementerian Perhubungan dibantu 
petugas dari Dinas Perhubungan setempat 
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memeriksa kelengkapan    sarana    pengaman    
kendaraan    dan kelayakan mesin angkutan umum. 
Pemeriksaan meliputi:
a.   Palu/martil pemecah kaca,
b.   Sistem rem,
c.   Lampu-lampu sign dan lampu penerangan,
d.   Jendela dan pintu darurat, dll
e.   Kondisi kelayakan mesin kendaraan lainnya.

d.   Pemda (Dinas Terkait)
Petugas operasional wilayah setempat (terminal) 
mengidentifikasi dan mengatur jalannya 
pemeriksaan bekerjasama dengan petugas 
kesehatan (Dinas Kesehatan, B/BTKL, KKP).

Bagi Propinsi atau Kabupetan/Kota yang telah 

memiliki kendaraan  khusus  pengendalian penyakit  tidak 

menular (Ransus PPTM) dapat menggunakan fasilitas yang   

ada   di   kendaraan   untuk   melakukan   upaya promotif 

dan preventif yang salah satunya adalah deteksi dini faktor 

kecelakaan lalu lintas darat bagi pengemudi. 
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BAB IV

PEMERIKSAAN KESEHATAN FAKTOR RISIKO 
KECELAKAAN LALU LINTAS DARAT

A.   BATASAN

Pemeriksaan kesehatan  faktor  risiko kecelakaan  
lalu lintas  darat  pada  pengemudi  angkutan  umum  adalah 
proses atau cara untuk memeriksa kondisi kesehatan 
pengemudi angkutan umum apakah layak, layak dengan 
catatan atau tidak layak untuk mengemudi. Pemeriksaan 
Kesehatan ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini 
faktor risiko kecelakaan lalu lintas darat. Pemeriksaan ini 
meliputi pemeriksaan tekanan darah, alkohol pernapasan, 
amphetamine urin dan gula darah sewaktu.

B.   PROSEDUR PEMERIKSAAN

Prosedur  pemeriksaan  adalah tata cara pelaksanaan 
pemeriksaan kesehatan faktor risiko kecelakaan lalu lintas 
darat bagi pengemudi angkutan umum.
a.  Koordinasi   petugas   kesehatan   dengan   Kepala 

Terminal   keberangkatan/kedatangan   untuk melakukan 
pemeriksaan kesehatan pengemudi secara terintegrasi 
dengan Kepolisian Daerah dan Dinas Perhubungan.
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b. Seluruh pengemudi angkutan umum diinformasikan 
untuk datang ke lokasi pemeriksaan kesehatan yang 
ditunjuk oleh Kepala Terminal atau lokasi PO terkait.

c.   Urutan Pemeriksaan kesehatan :
1)   Pendaftaran
2)   Wawancara
3)   Pemeriksaan Faktor Risiko KLLD
4)   Rekomendasi
5)   Pencatatan dan Pelaporan

d.   Hasil  pemeriksaan  dan  kesimpulan/rekomendasi hasil 
pemeriksaan dicatat pada formulir (lampiran 6).

e. Hasil   pemeriksaan   kesehatan   menjadi   dasar 
rekomendasi kelaika pengemudi angkutan umum untuk 
layak mengemudi, layak mengemudi dengan catatan 
atau tidak layak mengemudi (lampiran 2).

f. Hasil pemeriksaan yang memerlukan tindak lanjut dini 
dirujuk ke Pos Kesehatan terdekat dengan menyertakan 
surat rujukan (lampiran 5). 

g. Hasil    dari    pemeriksaan    kesehatan    dicatat, 
dilaporkan  dan  dilakukan  secara  berjenjang menurut 
alur pencatatan dan pelaporan (lampiran 4).

C.   STANDAR PEMERIKSAAN

Standar pemeriksaan adalah spesifikasi minimal 
yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan kesehatan.
Pemeriksaa yang dilakukan meliputi:
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1)   Wawancara
Sebelum dilakukan pemeriksaan, dilakukan wawancara 
mengenai identitas pengemudi yang terdiri dari:
a) Nomor identitas (KTP/SIM)
b) Nama responden
c) Tanggal Lahir/Umur 
d) Jenis kelamin
e) Pekerjaan (pengemudi utama/pengemudi pengganti)

2)   Pemeriksaan Faktor Risiko KLLD
a) Pemeriksaan tekanan darah
b) Pemeriksaan alkohol pernapasan 
c) Pemeriksaan amphetamin urin
d) Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS) 

D.   STANDAR PEMERIKSA

Standar Pemeriksa yang diperlukan meliputi:

•   Dokter umum.

•   Perawat.

•   Analis kesehatan.

•   Petugas administrasi.

•   Kader PO yang sudah terlatih.
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E.   STANDAR FASILITAS

Standar fasilitas minimal yang harus tersedia meliputi:
•   Memiliki tempat terbuka yang bersih.
•   Mudah dijangkau.
•  Dekat dengan toilet (untuk keperluan pengambilan 

sampel urin).
•   Tersedia meja dan kursi.

F.   STANDAR KELAYAKAN KESEHATAN

Hasil dari pemeriksaan faktor risiko kecelakaan 
lalu lintas tersebut berupa rekomendasi kesehatan, 
dengan kategori seperti dalam tabel di bawah ini: 

Rekomendasi
Tekanan

Darah
Alkohol

Pernapasan
Amphetamine

Urin
Gula Darah

Sewaktu

Layak
Normal/

Hipertensi 
Ringan

Negatif Negatif Normal

Layak dengan 
Catatan

Hipertensi 
Sedang

Negatif Negatif

Hiperglikemia 
(≥200 mg/dl) 
tanpa gejala 

penyerta  
lainnya
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Tidak Layak
Hipertensi 

Berat
Positif Positif

Hiperglikemia 
(≥200 mg/dl) 
tanpa gejala 

penyerta 
lainnya

Keterangan:
Kondisi Hiperglikemia dengan gejala penyerta lainnya 
adalah kondisi kesehatan yang membahayakan saat 
mengemudi, misalnya: pusing, berkunang-kunang, mual, 
muntah, dll.

Hasil Rekomendasi Kesehatan:
1.   Layak  dengan  catatan,  pengemudi  dirujuk  ke  Pos 

Kesehatan       untuk       mendapatkan       pengobatan.  
Pengemudi dapat berkendara jika dapat menunjukkan 
rekomendasi bahwa telah mendapatkan pengobatan.

2.    Tidak Layak mengemudi, pengemudi untuk berkendara 
segera dirujuk ke Pos kesehatan. Dan harus diganti 
oleh pengemudi cadangan.

Nilai Rujukan Pembacaan Hasil: 
Tekanan Darah:
Normal  : 110-130 / 70-80 mmHg 
Hipertensi Ringan : 130 -140 / 90 mmHg 
Hipertesi Sedang : 140-160 / ≥90 mmHg 
Hipertesi Berat : >160 / >90 mmHg 
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Alkohol:
Negatif  : 0.00 mg/l 
Positif   : >0.00 mg/l 

Amphetamine:
Negatif  : dua strip 
Positif   : satu strip 

Gula Darah Sewaktu: 

Kadar gula 

darah sewaktu 

(darah kapiler 

dlm mg/dl)

Hipoglikemia Normal Hiperglikemia

≤70 71-199 ≥200
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G.   ALUR PEMERIKSAAN

ALUR PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI 
PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM
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BAB V

PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

A.   PENCATATAN

Identifikasi data peserta dan hasil wawancara dalam 
proses kegiatan pemeriksaan faktor risiko kecelakaan lalu 
lintas darat bagi pengemudi angkutan umum dilakukan 
pencatatan dalam formulir (lampiran 2) & petunjuk 
pengisiannya (lampiran 3). Cara melakukan pengukuran 
faktor KLLD (lampiran 7).

B.   PELAPORAN

1.    Mekanisme Pelaporan
Mekanisme  pelaporan  dilakukan  secara  

berjenjang yaitu dari pelaksana lapangan di lokasi 
terkait (Puskesmas, Pos Kesehatan lokasi setempat, 
terminal atau PO, dsb) ke Dinas Kesehatan Kota/
Kabupaten, selanjutnya Dinas Kesehatan Kota/
Kabupaten melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi 
dan selanjutnya  Dinas  Kesehatan  Provinsi  melapor  
ke Ditjen  PP  dan  PL  Kementerian  Kesehatan  sesuai 
dengan alur pencatatan dan pelaporan (lampiran 4). 
Pada   pelaksanaan   oleh   tenaga   medis   dari   lintas 
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program dan lintas sektor lain, seperti Kepolisian dan 
Jasa   Raharja,   pencatatan   dan   pelaporan   tetap 
berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. 
Penyampaian  laporan  hasil  pemeriksaan  dan  tindak 
lanjut  dini,  disampaikan  secara  berjenjang  melalui 
Dinas Kesehatan.

2.     Materi Laporan
Laporan yang disampaikan meliputi:
a.   Jumlah pengemudi yang diperiksa.
b.   Jumlah pengemudi yang memiliki faktor risiko.
c.   HasiI  pemeriksaan  faktor  risiko  kecelakaan  bagi 

pengemudi dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

C.   EVALUASI

Evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan 
untuk rencana tindak lanjut program berikutnya. 
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BAB VI

PENUTUP

Petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan faktor 
risiko kecelakaan lalu lintas darat bagi pengemudi ini 
dipergunakan sebagai acuan standar penyelenggaraan 
pemeriksaan  kesehatan  untuk  mendeteksi  secara  dini 
faktor risiko KLLD pada pengemudi.

Adapun pengawasan dan pembinaan pelaksanaan 
selanjutnya dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi yang bersangkutan.

Segenap ketentuan dalam petunjuk teknis ini agar 
dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung 
jawab. 
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Lampiran 1

ALUR PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN 
DETEKSI DINI FAKTOR RISIKO KECELAKAAN 

LALU LINTAS BAGI PENGEMUDI
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Lampiran 2

FORMULIR PEMERIKSAAN KESEHATAN 
FAKTOR RISIKO CEDERA AKIBAT 
KECELAKAAN LALU LINTAS BAGI 

PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM

No Identitas KTP/SIM : ............................./..................
Nama responden  : ................................................
Tanggal lahir/Umur  : ................................................
Jenis kelamin  : ................................................
Pekerjaan   : Pengemudi utama/pengganti
      (cadangan)*
Tempat tugas / PO  : ............................/...................
Tempat wawancara  : ................................................
Tanggal wawancara  : ................................................
BB    : ..................kg
TB    : ..................cm

A.  Wawancara :
1.   Berapa lama Sdr. mengemudi dalam 1 hari? ...................
2.  Berapa lama waktu istirahat? .........................................
3.  Apakah ada sopir cadangan? .........................................
4.   Apakah Anda minum obat dalam 24 jam terakhir? ...........
5.  Jika Ya, Obat apa yang diminum? ..................................
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B.  Hasil Pemeriksaan Fisik :

No Parameter
Hasil 

Pemeriksaan
Standar Normal

1 Tekanan Darah

Normal   : 110-130/70-80 mmHg

Ringan   : 130-140/90 mmHg

Sedang  : 140-160/ ≥90 mmHg

Berat      : >160/ >90 mmHg

2
Respirasi 

Alkohol

Negatif   : 0.00 mg/I

Positif     : >0.00 mg/I

3
Amphetamine 

(Urin)

Negatif   : 2 strip

Positif     : 1 strip

4
Gula Darah 

Sewaktu

Hipoglikemi   :   ≤ 70 mg/dI

Normal          : 71 - 199 mg/dl

Hiperglikemi  :   ≥ 200 mg/dl

C.  Rekomendasi **)

Layak
Layak dengan catatan → Rujuk ke Pos Kesehatan
Tidak Layak → Rujuk ke Pos Kesehatan

*) Coret yang tidak perlu
**) Lingkari 
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Lampiran 3

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR FAKTOR 
RISIKO CEDERA AKIBAT KECELAKAAN 

LALU LINTAS DARAT

1.   No. Identitas  : diisi no. Idetitas yang dimiliki
      (KTP/SIM)
2.   Nama   : jelas.
3.   Tanggal lahir/ Umur : jelas
4.   Jenis Kelamin  : jelas.
5.   Pekerjaan  : pengemudi utama/pengemudi  
      pengganti (cadangan).
6.   Tempat tugas             : diisi nama Perusahaan Otobis  
      (PO) tempat bekerja dan 
      trayek angkutan.
7.   Tempat wawancara : diisi tempat dilakukannya 
      wawancara dan pemeriksaan 
      kesehatan. Misalnya:  
      Terminal........., Pool PO........., 
      Pos Kesehatan Arus Mudik, 
      Poliklinik, ruang kedatangan 
      dan sebagainya. 
8.   Tanggal wawancara  : diisi tanggal dilakukannya  
      wawancara dan pemeriksaan 
      kesehatan.
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9.   BB     : diisi BB dalam satuan kilogram
       (kg) menurut pengukuran.
10.  TB    : diisi TB dalam satuan 
       centimeter (cm) menurut   
       pengukuran.

A.   WAWANCARA

1.   Lama mengemudi  : diisi total jam kerja/mengemudi 
         setelah dikurangi waktu istirahat 
         dalam 1 hari (dalam satuan jam).
2.   Waktu                    : istirahat diisi total waktu istirahat 
                                      dalam 1 hari (dalam satuan jam).
3.   Pengemudi pengganti/cadangan   : diisi ada/tidak.
4.   Obat yang diminum dalam 24 jam : diisi ya/tidak.
5.   Nama obat yang diminum dalam 24 jam : diisi nama 
      obat-obatan yang diminum dalam 24 jam terakhir.

B.   HASIL PEMERIKSAAN FISIK

1. Tekanan Darah: diisi hasil pengukuran tekanan darah  
dalam satuan mmHg. 

2. Respirasi alkohol: diisi hasil pengukuran kadar alkohol 
dalam satuan %BAC.

3. Amphetamine: diisi hasil interpretasi alat ukur positif (+)
atau negatif (-).
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4. Gula Darah Sewaktu: diisi hasil pengukuran gula darah 
dalam satuan mg/dI.

C.   REKOMENDASI

1.    Layak Mengemudi
Bila pada pemeriksaan diperoleh:
a.   Tekanan darah : normal atau hipertensi ringan 
b.   Pemeriksaan alkohol : negatif
c.   Pemeriksaan amphetamine : negatif
d.   GulaI darah sewaktu : kadar gula darah normal

2.    Layak Mengemudi dengan catatan
Bila ada pemeriksaan diperoleh: 
a.   Tekanan darah hipertensi sedang 
b.   Pemeriksaan alkohol negatif
c.   Pemeriksaan amphetamine : negatif
d.   Gula Darah Sewaktu : hiperglikemia (≥200 mg/dl)

tanpa gejala penyerta. 
3.   Tidak Layak Mengemudi

Bila pada pemeriksaan diperoleh:
a.   Tekanan darah : hipertensi berat, dan atau 
b.   Pemeriksaan alkohol : positif dan atau
c.   Pemeriksaan amphetamine : positif
d. Gula Darah Sewaktu : hipoglikemia (≤ 70 mg/dl) 

atau hiperglikemia (≥200 mg/dl) dengan gejala 
penyerta.
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Kondisi hiperglikemia dengan gejala penyerta Iainnya 
adalah kondisi kesehatan yang membahayakan saat 
mengemudi, misalnya: pusing, berkunang-kunang, mual, 
muntah, dll.

Hasil Rekomendasi:
1. Layak  dengan  catatan,  pengemudi  dirujuk  ke  

Pos Kesehatan  untuk mendapatkan  pengobatan. 
Pengemudi dapat berkendara jika dapat menunjukkan 
rekomendasi bahwa telah mendapatkan pengobatan.

2. Tidak Layak mengemudi, pengemudi segera dirujuk 
ke Pos  kesehatan lalu  lintas.  Harus  diganti  oleh 
pengemudi cadangan. 
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Lampiran 4

ALUR PENCATATAN DAN PELAPORAN

KEMENTERIAN KESEHATAN 
DITJEN PP DAN PL 
DIREKTORAT PPTM
Cq. Subdit Pengendalian Gangguan Akibat
Kecelakaan dan Tindak Kekerasan
(subditgakti@yahoo.co.id)

DINKES PROVINSI (B/BTKL-PP, KPP)

DINKES KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS /
POS KESEHATAN TERMINAL

Keterangan : 

   : Arus Pelaporan

   : Umpan Balik 
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Lampiran 5

FORMULIR RUJUKAN TINDAK LANJUT DINI 

Yth,
..................................... 
Di Tempat

Bersama ini kami kirimkan :
Nama  : ......................................................................
Umur  : ......................................................................
Alamat : ......................................................................

Dengan Kondisi masalah kesehatan :
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Mohon penatalaksanaan dan tindak lanjut. 
Terima kasih.

..........................,            /               / 

Yang merujuk,

(Nama / TTD) 
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Lampiran 6

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama   : ...........................................................
Umur   : ...........................................................
Pekerjaan  : ...........................................................
Tanggal Tugas / PO : ...........................................................
Alamat  : ...........................................................

Dalam kondisi :
1.  Layak
2.  Layak dengan catatan
3.  Tidak layak

Untuk mengemudikan kendaraan
Agar yang berkepentingan maklum adanya

..............................,              /                / 
Yang menyatakan,

dr. ........................................... 
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Lampiran 7

CARA MELAKUKAN 
PENGUKURAN FAKTOR RISIKO CEDERA 

AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DARAT

1)   PemeriksaanTekanan Darah
Alat dan Bahan:
•   Tensimeter digital
•   Manset besar
•   Batere AA
Cara Pemeriksaan:
1.   Prosedur sebelum pengukuran:

a)   Pemasangan baterai
1)   Balikkan    alat,    hingga    bagian    bawah 

menghadap keatas.
2)    Buka tutup baterai sesuai tanda panah.
3)    Masukkan  4  buah  baterai  Alkaline  “AA”         
 sesuai dengan arah yang benar.

b)   Penggantian baterai
1)    Matikan alat sebelum mengganti baterai.
2)   Keluarkan   baterai   jika   alat   tidak   akan 

digunakan selama lebih dari 3 bulan. 
3)   Jika  baterai  dikeluarkan  >30  detik,  maka 

tanggal/waktu perlu diset kembali.
4)   Buang  baterai  yang  sudah  tidak  terpakai 

pada tempat yang sesuai.
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5)   Jika tanda baterai bersilang muncul, segera 
ganti baterai dengan yang baru.

6)        Walaupun  tanda  baterai  bergaris  muncul, saat  
masih  dapat  di  gunakan  untuk mengukur 
sebentar,   akan   tetapi   baterai harus segera 
diganti.

2.   Prosedur Pengukuran
a)   Tekan tombol “START/STOP” untuk mengaktifkan 

alat.
b) Sebelum melakukan pengukuran tekanan darah, 

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

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

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

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

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

g)     Ikuti posisi tubuh, lihat gambar dibawah.
h) Jika     pengukuran     selesai,     manset     akan 

mengempis  kembali  &  hasil  pengukuran  akan 
muncul. Alat akan menyimpan hasil pengukuran 
secara otomatis.

i)      Tekan  “START/STOP”  untuk  mematikan  alat. 
        Jika lupa,   maka   alat   akan   mati   dengan  
        sendirinya dalam 5 menit.

 

Hal  hal  yang  harus  diperhatikan  pada  saat  melakukan 
pemeriksaan dengan tensimeter digital, yaitu:
•    Jangan berbicara saat dilakukan pengukuran.
•    Jangan banyak bergerak saat dilakukan pengukuran.
•     Jangan memegang manset saat dilakukan pengukuran.
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3.   Prosedur penggunaan manset
a)   Masukkan ujung pipa manset pada bagian alat. 
b)   Perhatikan arah masuknya perekat manset.
c)   Pakai manset, perhatikan arah selang. 
d)  Perhatikan jarak manset dengan garis siku lengan 

±1-2cm.
e) Pastikan  selang  sejajar  dengan  jari  tengah,  dan 

posisi lengan terbuka keatas.
f) Jika   manset   sudah   terpasang   dengan   benar, 

rekatkan manset.
g) Pastikan cara menggunakan manset dengan baik 

dan benar, sehingga menghasilkan pengukuran 
yang akurat.

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

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

j)    Apabila hasil pengukuran satu dan kedua terdapat 
selisih > 10 mmHg, ulangi pengukuran ketiga setelah 
istirahat selama 10 menit dengan melepaskan 
mancet pada lengan.
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2)   Pemeriksaan Amphetamine
Alat dan Bahan:
•	 Amphetamine strip
• Pot urin
• Sarung tangan
• Plastik sampah

Cara Pemeriksaan:
• Pengemudi diberi pot penampung urin untuk 

mengambil sample urin.
• Pastikan strip pemeriksaan dalam keadaan baik dan 

belum kadaluwarsa.
• Buka strip dan letakkan di atas meja.
• AmbiI  urin  dari  pengemudi  yang  telah  tersedia 

dengan   pipe   yang   disertakan   dalam   kemasan 
reagen.
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• Teteskan urin ke dalam tempat urin di bagian strip.
• Tunggu beberapa saat sampai garis indikator 

pemeriksaan terbaca. 
• Baca  hasil  pemeriksaan  berdasar  garis  indikator 

yang muncul.
• Hasi pemeriksaan:

o Negatif    : dua strip 
o Positif      : satu strip

• Buang strip dan sisa sampel urin ke tempat yang 
tersedia.

3)   Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu
Alat dan bahan:
• Alat pemeriksa glukosa darah: Glukometer kapiler
• Test trip (carik uji)
• Lancet/Autoclix
• Alkohol 70%
• Kapas
• Sarung tangan steril
• Plastik sampah

Cara Pengambilan Darah:
• Bersihkan salah satu ujung jari pasien (jari manis, 

jari tengah, jari telunjuk) dengan kapas yang telah 
diberi alkohol 70%, keringkan. 

• Tusukkan  lancet/autoclix  pada  ujung  jari  secara 
tegak lurus, cepat dan tidak terlalu dalam.
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• Usap  dengan  kapas  steril  kering  setelah  darah 
keluar dari ujung jari.

• Tekan ujung jari ke arah luar.
• Balikkan tangan dan biarkan darah keluar setetes/

dua tetes.
• Sentuhkan setetes/dua tetes darah pada strip test.
• Lakukan   prosedur   pemeriksaan   sesuai   dengan 

instruksi masing-masing alat periksa.

Cara Menggunakan Glukometer
(disesuaikan dengan jenis glukometer) :

1.  Masukkan tes strip bila gambar strip 
tes muncul.

2. Bersihkan ujung jari (jari manis/jari 
tengah/jari telunjuk) dengan kapas 
yang telah diberi alkohol 70%, 
keringkan. 

3. Tusukan lancet/autoclix pada ujung 
jari secara tegak lurus, cepat dan 
tidak terlalu dalam.

4. Usap dengan kapas steril kering 
setelah darah keluar dari ujung jari. 
Tekan ujung jari ke arah luar.
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1. Sentuhkan satu/dua tetes darah 
sampai memenuhi tengah medan 
test.

2. Baca hasil glukosa darah yang 
muncul.

4)   Pemeriksaan Alkohol 
a).  Mode Aktif :

Digunakan  dengan  menggunakan  mouth  piece 
pada alat.
• Tekan   dan   tahan   tombol   power   untuk 

menghidupkan unit. 
• Pada layar display akan tampak “FSR” dan 

“nor” berganti-ganti.
• Lepaskan    tombol    power    saat    muncul 

penghitung  atau  tanda  “nor”  pada  display, 
akan terlihat   tulisan   “nor”   pada   display, 
menunjukkan mode aktif.

• Akan muncul hitungan mundur dari “234” ke “0” 
menunjukkan alat dalam persiapan.

• Setelah terdengar suara beep dua kali, alat 
siap digunakan. Pastikan mouth piece bersih 
terpasang. Pasang alat dengan mouth piece 
menempel pada bibir.
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• Tiup  dengan kuat dan cepat  ke  dalam  alat 
kurang lebih 5 detik.

• Setelah terdengar suara beep dua kali, alat 
telah cukup memperoleh sample udara nafas.

• Tampak  angka  “0”  bergerak  ke  kiri-kanan 
menunjukkan alat sedang manganalisa 
sample udara.

• Setelah    analisa    selesai,    akan    tampak 
konsentrasi alkohol pada display. 

• Hasil ditampilkan dalam 15 detik, setelah itu 
alat otomatis akan mati.

• Bila tidak cukup sampel, display muncul “out” 
dan alat otomatis mati.

• Hasil pemeriksaan :
○  Negatif : 0,00 mg/l
○  Positif   : > 0,00 mg/I

Untuk jumlah peralatan yang terbatas dan dapat 
digunakan lagi (mis: Mouth piece pada pemeriksaan 
kadar alkohol) maka dilakukan sterilisasi dengan 
cara merendam dalam larutan chlorin.

b)   Mode Pasif
Digunakan tanpa menggunakan mouth piece. 
Pemeriksaan lebih cepat tetapi tidak menunjukkan 
kadar alkohol.
• Tekan   dan   tahan   tombol   power   untuk 

menghidupkan unit.
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• Pada layar display akan tampak “FSR” dan 
“nor” berganti-ganti. 

• Lepaskan tombol power saat muncul “FSR” 
pada display, akan terlihat tulisan “FSR” pada 
display, menunjukkan mode pasif digunakan.

• Akan muncul hitungan mundur dari “234” ke 
“0” menunjukkan alat dalam persiapan.

• Setelah terdengar suara beep dua kali, alat 
siap digunakan.

• Tiup  dengan kuat dan cepat  ke  dalam  alat 
kurang lebih 5 detik.

• Setelah terdengar suara beep dua kali, alat 
telah cukup memperoleh sample udara nafas.

• Tampak  angka  “0”  bergerak  ke  kiri-kanan 
menunjukkan alat    sedang    manganalisa 
sample udara.

• Setelah    analisa    selesai,    akan    tampak 
konsentrasi alkohol pada display.

• Pada  mode  pasif,  dapat  segera  digunakan 
untuk pemeriksaan berikutnya setelah muncul 
“FSR” pada display.

• Hasil pemeriksaan :
○   Negatif  : 0t
○   Positif    : Lo atau Hi
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