
KEGIATAN DALAM RANGKA HARI KANKER SEDUNIA 2013 DI JAWA TIMUR 

PENDAHULUAN 
Kanker merupakan salah satu penyakit yang telah menjadi masalah kesehatan 
masyarakat di dunia maupun di Indonesia. Setiap tahun, 12 juta orang di seluruh dunia 
menderita kanker dan 7,6 juta di antaranya meninggal dunia karena kanker. Jika tidak 
diambil tindakan pengendalian yang memadai, pada tahun 2030 diperkirakan 26 juta 
orang akan menderita kanker dan 17 juta di antaranya akan meninggal dunia karena 
kanker. Kejadian ini akan terjadi leih cepat di negara miskin dan berkembang (UICC, 
2009).  

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, prevalensi tumor/kanker 
di Indonesia dalah 4,3 per 1000 penduduk, dan kanker merupakan penyebab kematian 
nomor 7 (5,7%) setelah stroke, TB, hipertensi, cedera, perinatal, dan DM. Menurut 
statistik rumah sakit dalam Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) tahun 2007, kanker 
payudara menempati urutan pertama pada pasien rawat inap di seluruh RS di 
Indonesia (16,85%), disusul kanker leher rahim (11,78%), kanker hati dan saluran 
empedu intrahepatik (9,69%), Leukemia (7,42%), dan Limfoma non Hodgkin (6,69%).  

Kanker merupakan penyakit yang tidak diketahui penyebabnya secara pasti, tetapi 
dipengaruhi oleh banyak faktor seperti merokok/terkena paparan asap rokok, 
mengkonsumsi alkohol, paparan sinar ultraviolet pada kulit, obesitas dan diet tidak 
sehat, kurang aktifitas fisik, dan infeksi yang berhubungan dengan kanker. Para ahli 
memperkirakan bahwa 40% kanker dapat dicegah dengan mengurangi faktor risiko 
terjadinya kanker tersebut. 

Menurut data Riskesdas tahun 2007, prevalensi berat badan berlebih dan obesitas 
penduduk berusia ≥ 15 tahun di Indonesia pada laki-laki 13,9% dan pada perempuan 
23,8%. Sedangkan prevalensi berat badan berlebih anak-anak usia 6-14 tahun pada 
laki-laki 9,5% dan pada perempuan 6,4%, yang hampir sama dengan estimasi WHO 
sebesar 10% pada anak usia 5-17 tahun. Prevalensi faktor risiko kanker yang lain 
dalam Riskesdas, di antaranya kurang aktivitas fisik sebesar 48,2%, merokok (setiap 
hari) 23,7%, kurang konsumsi buah dan sayur 93,6%, konsumsi makanan diawetkan 
6,3%, makanan berlemak 12,8%, dan makanan dengan penyedap 77,8%. Data-data di 
atas menunjukkan bahwa faktor risiko kanker, dan penyakit tidak menular pada 
umumnya di Indonesia cukup tinggi.  

Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah faktor 
risiko tersebut dan peningkatan program pencegahan dan penanggulangan yang tepat. 
Untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat internasional, setiap tanggal 
4 Februari diperingati Hari Kanker Sedunia. Sejak tahun 2006 International Union 
Against Cancer (UICC) mengkoordinasikan peringatan hari kanker sedunia secara 
global, dengan dukungan anggota-anggota UICC, WHO, IAEA, dan organisasi 
internasional lainnya.  

Dalam rangka  peringatan Hari Kanker Sedunia  tahun 2013, Dinas Kesehatan Provinsi 
Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dan PKK 
Kabupaten Gresik telah melaksanakan kegiatan berupa deteksi dini kanker leher rahim 



dan payudara. Kegiatan ini diarahkan untuk mengkampanyekan upaya pengendalian 
kanker. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terutama 
dalam mencegah faktor risiko kanker dan deteksi dini kanker, khususnya kanker leher 
rahim dan payudara akan meningkat sehingga diharapkan angka kesakitan, 
kematiannya  dapat ditekan. 

 TUJUAN 

A. Umum 
Memperbaiki kesalahpahaman masyarakat tentang kanker, meningkatkan  
pengetahuan  masyarakat  tentang penyakit kanker leher rahim dan payudara 
serta faktor risikonya,  meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya 
pencegahan, deteksi dini,  serta pengobatan yang tepat dan benar. 

  

B. Khusus 

 Terlaksananya diseminasi informasi tentang penyakit kanker leher rahim 
dan payudara, faktor risiko  dan upaya pengendaliannya  

 Terselenggaranya kampanye pengendalian kanker leher rahim dan 
payudara melalui media 

 Terselenggaranya deteksi dini kanker leher rahim dan payudara, maupun 
kanker lainnya 
 

TEMA DAN PESAN UTAMA 
A. Tema 

Tema Hari Kanker Sedunia tahun 2013 : “Apakah Anda Tahu tentang 
Kanker?” 

B. Pesan Utama 
Pesan utama Hari Kanker Sedunia 2013 di Jawa Timur adalah:                    
Cegah kanker dengan deteksi dini 

 Deteksi dini kanker leher rahim dengan metode Inspeksi Visual dengan 
Asam Asetat (IVA) ataupun Pap Smear 

 Deteksi dini kanker payudara dengan SADARI, di fasilitas kesehatan 
dapat dilakukan dengan pemeriksaan oleh petugas kesehatan terlatih  

 

KEGIATAN 

Adapun  kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka Hari Kanker Sedunia  

2013  sebagai berikut : 

 



 Mengedarkan surat  himbauan penyelengaraan peringatan “Hari Kanker 

Se-Dunia 2013” ke 38 Dinas Kesehatan Kab/Kota di Jatim melalui surat 

dan melalui Web Dinkes Jatim 

 Penyebarluasan informasi melalui pemasangan spanduk di Puskesmas 

Alon-alon Gresik 

 Distribusi leaflet  tentang penyakit kanker leher rahim dan payudara serta 

souvenir kepada peserta  deteksi dini kanker leher rahim dan payudara 

 Deteksi dini kanker leher rahim dan payudara (IVA dan pemeriksaan klinis 

payudara) secara gratis. Dari 60 undangan yang disebar ke masyarakat, 

yang hadir 28 orang  

 Pengobatan bagi peserta deteksi dini yang hasinya IVA positif berupa 

cryoterapi secara gratis yaitu sebanyak 9 orang (32%). Cryoterapi 

dikerjakan oleh dokter puskesmas Alon-alon yang sudah terlatih dan 

dokter obsgyn Puskesmas Alon-alon didampingi oleh dokter spesialis 

obsgyn dari RSUD dr. Soetomo Surabaya 

 Penyebarluasan informasi /penyuluhan pengenalan tanda dan gejala awal 

kanker leher rahim dan payudara dengan menggunakan lembar balik 

 

PENUTUP 

Dengan semakin meningkatnya angka kesakitan dan kematian kanker leher 

rahim dan payudara di Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan 

berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dan jejaring kanker di 

Jawa Timur untuk melakukan upaya pengendalian penyakit kanker leher rahim dan 

payudara. Kegiatan deteksi dini sudah dikembangkan ke semua kabupaten / kota di 

Jawa Timur, baik dengan metode IVA maupun papsmear.  Dan tentunya diharapkan 

adanya peran serta dan kerjasama dari berbagai pihak agar upaya pengendalian 

penyakit kanker di Jawa Timur dapat berjalan baik. 

 

 

 



 



 

 


