PROSIDING:
SEMINAR NASIONAL REKAM MEDIS & INFORMASI KESEHATAN
Inovasi Teknologi Informasi Untuk Mendukung Kerja PMIK Dalam Rangka Kendali Biaya
Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

PELAPORAN KEWASPADAAN DINI
RUMAH SAKIT YANG BERPOTENSI WABAH
Savitri Citra Budi,2*Munica Chintyani Putri M.M., 3Sunartini,4Lutfan Lazuardi
Program Doktoral, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, UGM,
2
Departemen layanan dan Informasi Kesehatan, SekolahVokasi, UGM
email:1savitri@ugm.ac.id,2munica.c@mail.ugm.ac.id

1,2*
1,3

ABSTRAK
Pendahuluan: Laporan Kewaspadaan Dini Rumah Sakit (KDRS) menjadi salah satu laporan yang harus dibuat oleh
rumah sakit ketika ditemukan kasus penyakit menular yang berpotensi menjadi wabah. Pemerintah mengatur bahwa
fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan, pelaporan, dan upaya penanggulangan penyakit menular
kepada dinas kesehatan kabupaten/kota. Tujuan penelitian ini untuk megetahui proses pelaksanaa pelaporan KDRS.
Metode: Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomelogi. Teknik pengambilan data yaitu
wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data penelitian dilakukan secara kualitati.
Hasil: Proses pelaporan dimulai ketika ditemukan pasien dari bangsal, poliklinik dan IGD yang mengidap
penyakit menular serta dibuktikan dengan hasil pemeriksaan penunjang. Kemudian perawat menuliskan pada
formulir laporan KDRS lalu menyerahkan kepada petugas rekam medis. Petugas rekam medis akan melaporkan
kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan puskesmas asal pasien. Laporan KDRS dibuatkan
salinan dan dibuatkan arsip dalam 1 tahun dan petugas rekam medis akan membuat rekapannya.
Kata Kunci: pelaporan, laporan KDRS, penyakit menular
ABSTRACT
Introduction: The report of Kewaspadaan Dini Rumah Sakit (KDRS) is one of the reports that must be made by hospitals
when cases of infectious diseases are found that have the potential to become epidemics. The government regulates
that health service facilities are obliged to carry out recording, reporting, and efforts to control infectious diseases
to the district/city health office. The purpose of the study is to find out the implementation process of KDRS reporting.
Method: Type of descriptive qualitative research with phenomenology approach. Data collection techniques are
interviews and documentation studies. The location of the study was at the Type B Education hospital in Wates City.
Results: The reporting process began when patients were found from wards, polyclinics and emergency
departments who had infectious diseases and were proven by the results of investigations. Then the nurse writes
on the KDRS report form and then submits it to the medical record officer. The medical record officer will report
to the district/city health office with copies of the health center from the patient. A KDRS report is made a copy
and made an archive within 1 year and the medical record officer will make a recapitulation.
Keywords: reporting, KDRS report, infectious diseases

PENDAHULUAN
Penyakit menular masih menjadi prioritas bagi
pemerintah Indonesia dalam pencegahan maupun
penanggulangannya. Dalam rencana pembangunan
nasional jangka panjang 2005-2025, penyakit menular

menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan
nasional. Penyakit infeksi menular menjadi penyakit
yang banyak diderita oleh sebagian besar penduduk
Indonesia sehingga menjadikannya sebagai tantangan
di bidang kesehatan dalam pembangunan nasional
untuk mengurangi beban penyakit (Bappenas, 2005).
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Kejadian suatu penyakit menular apabila tidak
ditangani dengan serius dapat mengakibatkan kejadian
luar biasa (KLB) bahkan dapat berkembang menjadi
wabah. Kedua kejadian tersebut dapat mengakibatkan
peningkatan jumlah penderita penyakit menular secara
signifikan dalam kurun waktu dan daerah tertentu.
KLB dan wabah dapat menjadi suatu ancaman bagi
pemerintah daerah maupun pusat, karena dapat
memengaruhi kestabilan sosial ekonomi masyarakat
di suatu daerah. Oleh karenanya, pemerintah
membuat kebijakan-kebijakan untuk mencegah dan
menanggulangi terjadinya wabah dan KLB.
Dalam rangka penanggulangan penyakit menular,
pemerintah mengeluarkan Permenkes No 82 tahun
2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
Pada pasal 6 ayat 1, disebutkan bahwa “Pemerintah
dan pemerintah daerah dapat menetapkan program
penanggulangan sebagai prioritas daerah maupun
nasional untuk penyakit menular yang dapat
menimbulkan wabah” (Kemenkes,2014).
Pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular
diatur dalam pasal 38 ayat 1 Permenkes No 82 tahun
2014 tentang Penaggulangan Penyakit Menular.
Dalam pasal itu dinyatakan bahwa “Fasilitas
pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan
dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya
penanggulangannya kepada dinas kesehatan/
kabupaten kota” (Kemenkes, 2014).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009
tentang Rumah Sakit, disebutkan bahwa setiap rumah
sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan
mengenai seluruh kegiatan penyelenggaraan rumah
sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen
Rumah Sakit. Pencatatan dan terhadap penyakit wabah
atau penyakit tertentu lainnya yang dapat menimbulkan
wabah, dan pasien penderita ketergantungan narkotika
dan/atau psikotropika dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Laporan Kewaspadaan Dini Rumah Sakit (KDRS)
setiap ada kasus, merupakan indeks kasus yang perlu
dilakukan penulusuran lapangan. Laporan KDRS
adalah laporan segera (1x24 jam setelah penegakan
diagnosis) tentang adanya penderita penyakit menular
agar segera dilakukan tindakan seperlunya. Selain itu,
sistem pelaporan surveilans epidemiologi penyakit
menular yang digun akan di rumah sakit untuk
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kewaspadaan dini penyakit menular adalah Laporan
Mingguan Wabah (W2). Laporan W2 dilaporkan setiap
minggu dari RS ke Dinas Kesehatan untuk memantau
penyakit menular yang sering menimbulkan wabah/
KLB, sehingga peningkatan kasus penyakit dalam satu
wilayah akan dapat terdeteksi secara cepat (Direktorat
Kesehatan Dan Gizi Masyarakat Deputi Bidang SDM
Dan Kebudayaan BAPPENAS, 2006).
Kualitas informasi yang baik salah satunya adalah
harus tepat waktu. Pemasukan dan pengiriman
data yang memerlukan waktu yang lama akan
mempengaruhi tersedianya data maupun informasi.
Data yang tidak bisa dicari atau diolah tepat waktu
tidak akan mempunyai nilai (Siyam, 2013).
Berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan
wawancara dengan Kepala Rekam Medis,diketahui
bahwa rumah sakit membuat Laporan Kewaspadaan
Dini Rumah Sakit (KDRS) dalam waktu 1x24 jam
setelah ditemukannya kasus penyakit menular dan
telah dilakukan penegakan diagnosis oleh dokter.
Selajutnya rumah sakit melaporkan temuan kasus
tersebut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses
pelaksanaan pelaporan Kewaspadaan Dini Rumah
Sakit (KDRS) di rumahsakittipe B Pendidikan di Kota
Wates.

METODE
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan
pendekatan fenomelogi. Lokasi penelitian dilakukan
di rumah sakit tipe B Pendidikan di Kota Wates.
Waktu penelitianpada bulan Februari 2019. Teknik
pengambilan data dilakukan dengan wawancara
dan studi dokumentasi terhadap proses pelaporan
Kewaspadaan Dini Rumah Sakit (KDRS). Informan
dalam penelitian inin yaitu kepala rekam medis
rumah sakit dan sekretaris tim surveilans rumah sakit.
Analisis data dilakukan secara kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewaspadaan Dini Rumah Sakit (KDRS) merupakan
laporan yang isinya terkait temuan kasus penyakit
menular yang berpotensi menimbulkan wabah
dan harus dilaporkan dalam waktu 1x24 jam sejak
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ditetapkan diagnosa , baik pasien rawat jalan maupun
rawat inap. Laporan Kewaspadaan Dini Rumah
Sakit (KDRS) setiap ada kasus, merupakan indeks
kasus yang perlu dilakukan penulusuran lapangan.
Laporan KDRS DBD adalah laporan segera (1x24
jam setelah penegakan diagnosis) tentang adanya
penderita Demam Dengue (DD),DemamBerdarah
Dengue(DBD),Demam Shock Syndrome (DSS)
(termasuk tersangka DBD) agar segera dilakukan
tindakan seperlunya (Direktorat Kesehatan Dan Gizi
Masyarakat Deputi Bidang SDM Dan Kebudayaan
BAPPENAS, 2006).

medis atau tim surveilan RS dalam waktu 1x24
jam setelah ditegakkannya diagnosis tersebut.
Agar waktu pelaporan dapat mencapai 1x24 jam,
laporan KDRS yang sudah dibuat akan difoto
kemudian dikirimkan kepada tim surveilan
rumah sakit melalui aplikasi whatsapp. Hal
ini dikarenakan penemuan kasus dapat terjadi
dalam 24 jam, padahal unit rekam medis tidak
buka 24 jam. Barulah pada keesokannya laporan
diserahkan ke bagian rekam medis.
Pembuatan laporan KDRS harus lengkap, akurat
dan dikirimkan tepat waktu. KDRS dibuat oleh
petugas rekam medis atau petugas surveilans
rumah sakit (Ginanjar, 2016). Laporan KDRS
harus dilaporkan segera, yaitu 1x24 jam setelah
penegakan diagnosis oleh dokter (Direktorat
Kesehatan Dan Gizi Masyarakat Deputi Bidang
SDM Dan Kebudayaan BAPPENAS, 2006).

Proses pelaksanaan pelaporan KDRSpenyakit menular
di rumah sakit yaitu :
1.

Penemuan kasus
Laporan KDRSdi rumahsakitiniberasal dari
unit rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
Laporan ini berisikan temuan kasus penyakit
menular yang berpotensi menimbulkan wabah
penyakit. Ketika tenaga kesehatan yang
memeriksa pasiendan menemukan adanya pasien
yang menderita penyakit menular yang dapat
berpotensi menimbulkan wabahharus membuat
laporan KDRS setelah penegakkan diagnosis oleh
dokter yang merawat.
Berdasarkan Permenkes Nomor 1501/MENKES/
PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular
Tertentu yang Dapa t Menimbulkan Wabah
dan Upaya Penganggulangan, penemuan kasus
penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah
dapat dilakukan secara pasif dan aktif. Penemuan
secara pasif dilakukan melalui penerimaan
laporan/informasi kasus daru fasilitas pelayanan
kesehata meliputi diagnosis secara klinis dan
konfirmasi laboratorium. Sedangkan penemuan
secara aktif adalah melalui kunjungan lapangan
untuk pengakkan diagnosis secara epidemiologi
berdasarkan gambaran umum penyakit menular
tertentu yang dapat menimbulkan wabah yang
selanjutnya diikuti dengan pemeriksaan klinis
dan pemeriksaan laboratorium.

2.

Pengumpulan data
Laporan KDRS yang telah ditanda tangani oleh
dokter harus diberikan kepada bagian rekam

3.

Pengolahan laporan
Sesampai di unit rekam medis, laporan
KDRSakan digandakan sebanyak dua rangkap
oleh petugas pelaporan yang. Satu rangkap untuk
diberikan kepada dinas kesehatan dan satunya
akan disimpan dalam arsip tahunan.
Pada proses pengolahan, petugas pelaporan
mengumpulkan formulir KDRS pasien DBD
untuk menjadi arsip rumah sakit dan disalin
untuk dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten
(Muntari, 2017).

4.

Pelaporan KDRS
Rumahsakitiniharus melaporkan adanya temuan
kasus penyakit menular yang berpotensi wabah
kepada Dinas Kesehatan setempat. Laporan
yang dilaporkan berupa Laporan KDRS yang
harus dilaporkan dalam waktu 1x24 jam setelah
ditegakkannya diagnosis.
Laporan yang dikirimkan ke Dinas Kesehatan
terdiri dari dua rangkap, satu asli dan satu foto
copy. Laporan yang asli ditujukan untuk dinas
kesehatan dan salinan laporannya oleh dinas
kesehatan akan diberikan kepada puskesmas
untuk selanjutnya dilakukan PE (penyelidikan
epidemiologi).
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Untuk mempercepat waktu pelaporan KDRS, tim
surveilan rumah sakit yang telah menerima foto
laporan KDRSdari unit-unit yang menemukan
kasus tersebut selanjutnya akan mem-forward
laporan tersebut melalui grup-grup surveilan baik
surveilans puskesmas, rumah sakit, kabupaten,
maupun provinsi yang didalamnya berangotan
tim dan koordinator surveilans dari masingmasing pelayanan kesehatan. Walaupun laporan
dikirimkan via WA, aspek kerahasiaan dari isi
laporan tersebut tetap diperhatikan karena semua
orang yang msuk ke dalam grup tersebut haru
berkomitmen untuk menjaga kerahasaian laporan
tersebut.
Alur pelaporan KDRS DBD, yaitu : pertama, dari
pasien dinyatakan menderita DBD dan terbukti
dengan hasil laboratorium atau pemeriksaan
penujang lain; kedua, petugas bangsal melaporkan
temuan tersebut ke petugas pelaporan melaui
telepon atau SMS atau WA; ketiga, petugas
pelaporan mengirimkan dara pasien DBD ke grup
surveilans Kabupaten Pati; keempat, pelaporan
dari bangsal dikirim ke grup surveilans kurang
dari 1x24 jam (Muntari, 2017).

SIMPULAN
1. Adanya penemuan kasus penyakit menular yang
berpotensi menimbulkan wabah harus dibuatkan
laporan KDRS setelah penegakkan diagnosis oleh
dokter.
2. Laporan KDRS harus diberikan kepada petugas
pelaporan yang berada di unit rekam medis dalam
waktu 1x24 jam setelah ditegakkanya diagnosis.
3. Petugas pelaporan yang menerima laporan
akan membuatkan salinan laporan KDRS untuk
dibuatkan arsip dan diberikan kepada dinas
kesehatan kabupaten.
4. Rumah sakit mengirimkan laporan KDRS berupa
foto dalam waktu 1x24 jam setelah penegakkan
diagnosis melalui WA kemudian mengirimkan
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dalam bentuk fisiknya sebanyak dua rangkap
kepada dinas kesehatan kabupaten.
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