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I. Pendahuluan 

Penyakit kanker merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di 

seluruh dunia. Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2012 diperkirakan 

terdapat 14 juta kasus kanker baru dan sekitar 8,2 juta (58,57%) diantaranya dinyatakan 

meninggal dunia akibat kanker. Jenis kanker yang banyak menyebabkan kematian diantaranya 

kanker paru-paru, hati, perut, kolorektal, payudara dan esofagus (WHO, 2015). 

 

II. Latar Belakang 

Hingga kini kanker merupakan penyakit yang tidak diketahui penyebabnya secara 

pasti. Memang ada banyak factor yang memengaruhi seperti merokok/terkena paparan asap 

rokok, mengkonsumsi alkohol, paparan sinar ultraviolet pada kulit, obesitas dan diet tidak 

sehat, juga kurang aktivitas fisik, dan infeksi yang berhubungan dengan kanker. Penyakit yang 

menjadi momok mengerikan ini toh menurut para ahli diperkirakan dapat dicegah hingga 40% 

kanker, dengan mengurangi faktor risiko terjadinya kanker tersebut. Hal ini terjadi karena 

pada tahap awal kanker payudara, biasanya penderita tidak merasakan sakit atau tidak ada 

tanda- 4 tandanya sama sekali. Apabila terjadi gangguan payudara, seorang wanita pada 

awalnya tidak terlalu mengacuhkannya sampai keadannya menjadi serius.   

Berdasarkan permasalahan tersebut Puskesmas Sukamanah meluncurkan inovasi 

DEDI CA DARA yang merupakan suatu inovasi untuk para wanita mendeteksi secara mandiri 

apakah merasakan sakit pada payudara atau ada yang kurang baik pada kemaluannya. 

 

III. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Untuk menurunkan angka kematian dari penyakit ini dan memberikan informasi 

mengeni Kanker serviks dan kanker payudara. 

 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mencegah melonjaknya angka kematian dari kanker payudara dan kanker leher 

rahim, sehingga memerlukan Tindakan atau intervensi kesehatan masyarakat dalam bentuk 

penanggulangan nasional. 

 

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

1. Kegiatan Pokok 

Pemberian informasi terkait kanker leher Rahim dan kanker payudara, sehingga dapat 

dilakukan pencegahan dan deteksi dini pada remaja putri dan wanita dewasa. Melalui 

kegiatan ini diharapkan kesararan dan kepedulian para remaja putri dan wanita dewasa 

untuk mengendalikan factor risikko kanker dan deteksi dini kanker. Sehingga diharapkan 

angka kesakitan dan kematian akibat penyakit kanker dapat ditekan.  

 

2. Rincian Kegiatan 

1) Membuat undangan untuk para remaja putri dan wanita dewasa agar dapat datang ke 

Puskesmas 

2) Puskesmas melalui Petugas inovasi  memetakan sasaran yang akan diberikan 



3) Petugas Puskesmas membuat jadwal pemeriksaan Kanker Leher Rahim dan membuat 

informasi untuk mendeteksi secara mandiri kanker Payudara 

4) Petugas melakukan pemantauan kepada para peserta secara berkkala dengan cara 

secara daring melalui pesan singkat whatssapp. 

 

V. Cara Melaksanakan Kegiatan 

Kegiatan diawali dengan mengumpulkan data dari setiap desa remaja putri dan 

wanita dewasa. Selanjutnya diberikan pengarahan melalui pesan secara daring  tentang apa itu 

kanker leher Rahim dan kanker payudara, apa dampaknya serta makanan yang kaya akan zat 

besi untuk mencegah penyakit kanker leher Rahim dan kanker payudara. 

 Selanjutnya sebelum melakukan pengarahan untuk jadwal pemeriksaan kanker 

leher rahim yang dilakukan di puskesmas. Pada kegiatan ini tentu dilakukan protokol 

kesehatan sebelum melakukan tindakan sehigga memberikan keamanan bagi para pasien dan 

petugas kesehatan. Setelah dilakukan pemeriksaan diberikan pengarahan untuk periksa 

berkala secara rutin agar terpantau kesehatan dari pasien tersebut. Petugas kesehatan juga 

memberikan pengarahan untuk melakukan pemantauan secara daring lewat grup whatssapp 

yang ada sehingga pasien sewaktu-waktu dapat menanyakan hal apa saja kepada petugas 

kesehatan. 

 

VI. Sasaran 

Semua remaja putri dan wanita dewasa yang sudah menikankan dan belum menikah 

yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sukamanah. 

 

VII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

A. Tahapan Inovasi DEDI CA DARA 

No. TAHAPAN 
WAKTU 

KEGIATAN 
Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

6 Juni 2020 Penjaringan di lapangan 

2. Perumusan Ide 22 Juni 2020 Perumusan ide dari masukan 

semua pihak / koordinasi dengan 

Kepala Puskesmas 

3. Perancangan 25 Juni 2020 Menyusun tim pengelola inovasi 

dan linsek 

4. Implementasi 1 Juli 2020 Pelaksanaan minimal 4x dalam 

setahun wilayah puskesmas 

Sukamanah 

 

B. Pelaksanaan Inovasi DEDI CA DARA 

Pelaksanaan kegiatan minimal 4 kali dalam setahun. 

No Kegiatan 

BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Pemeriksaan IVA dan 

Kanker Payudara √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan danPelaporan 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. 

Laporan evaluasi kegiatan dibuat oleh koordinator pelaksana dari inovasi dan oleh tenaga 

Kesehatan yang sudah terlatih (Bidan) Pencatatan dan pelaporan dilaksanakan di 

Puskesmas, data dan informasi dari hasil pencatatan diolah dan dianalisa dan dilaporkan ke 

Dinas Kesehatan. 

 

IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan 

1. Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dilakukan selama kegiatan berlangsung meliputi jumlah para remaja wanita dan 

wanita dewasa yang diperiksa. Pelaporan dibuat berdasarkan hasil evaluasi dan 

disampaikan ke Dinas kesehatan Kab. Bogor bersamaan dengan laporan bulanan. 

2. Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dan hasilnya diberikan atau disampaikan 

ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. 

  Sukamanah,          Juli 2020 

Mengetahui Kepala Puskesmas  Penanggung Jawab Program 
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