
PELITA HATI 
(PEduLI waniTA cek keseHATan sejak dinI) 

Inovasi Pugosa meningkatkan cakupan tes IVA 

 

Kasus kanker menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

tahun 2013 menunjukkan kasus kanker di Indonesia sebesar 1,4 permil dan di DIY hampir tiga 

kali lipat yaitu sebesar 4,1 permil. Kanker pada wanita sebagian besar adalah kanker payudara 

dan kanker leher rahim.  

 

Dua kanker pada wanita ini dapat dilakukan pengobatan dengan baik apabila diketahui sejak dini. 

Dengan pemeriksaan payudara sendiri maupun oleh tenaga kesehatan serta dilakukan 

pemeriksaan tes IVA maka akan terdeteksi apakah ada indikasi ke arah kanker atau tidak. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemeriksaan payudara dan tes IVA secara dini sangat efektif untuk 

pencegahan kanker pada wanita. 

 

Rasa takut bila tahu penyakitnya atau malu karena harus diperiksa organ dalam wanita 

menyebabkan pemeriksaan dini dua kanker pada wanita ini belum optimal. Pada tahun 2017 di 

Puskesmas Godean I hanya 69 wanita saja yang melakukan pemeriksaan tes IVA. Pemeriksaan 

tes IVA dan Sadanis pada tahun 2017 hanya dilakukan di Puskesmas induk dan antrian bersama-

sama dengan pasien lain. Jadwal yang kurang pasti serta informasi yang kurang meluas sangat 

mungkin menjadi sebab masyarakat enggan untuk melakukan pemeriksaan tes IVA maupun 

Sadanis. Puskesmas juga belum menggandeng PKK dan lintas sektor lain untuk bersama-sama 

mempromosikan pentingnya pemeriksaan tes IVA dan sadanis. 

 

Dari uraian diatas maka permasalahan kesehatan pada wanita terutama penyakit kanker di 

Puskesmas Godean I adalah: 

a.  Promosi dan informasi penyakit kanker pada wanita serta tes IVA belum optimal 

b. Cakupan tes IVA rendah 

c. Pelayanan tes IVA terbatas di Puskesmas Induk 

d. Jadwal pemeriksaan tes IVA kurang jelas dan belum tersosialisasi dengan luas 

e. Pemeriksaan tes IVA masih antri bersama pasien lain 

f. Dukungan lintas belum optimal 



Dengan adanya beberapa permasalahan kesehatan wanita di Puskesmas Godean I, maka 

disepakati untuk membuat Inovasi “Pelita Hati” (PEduLI waniTA cek keseHATan sejak dinI) 

sebagai salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan wanita terutama untuk mencegah 

penyakit kanker payudara dan kanker lehar rahim. 

I. STRATEGI INOVASI 

Inovasi Pelita Hati adalah upaya untuk meningkatkan akses dan cakupan pemeriksaan tes IVA 

dan Sadari/Sadanis untuk deteksi dini mencegah kanker pada wanita. Strategi inovasi adalah 

dengan meningkatkan integrasi upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan 

perorangan (UKP) serta pemberdayaan masyarakat yaitu: 

a. Meningkatkan Upaya promotif  

Meningkatkan promosi kesehatan khususnya tentang pentingnya tes IVA berupa: 

1. Memberikan informasi yang luas pada masyarakat terutama wanita tentang penyakit 

kanker payudara dan kanker leher rahim melalui media promosi yang ada seperti 

leaflet, poster dan lain-lain 

2. Meningkatkan frekuensi penyuluhan IVA 

b. Memperluas dan mempermudah akses pemeriksaan tes IVA dan Sadanis 

Akses pemeriksaan tes IVA dan Sadanis diperluas dan dipermudah dengan: 

1. Adanya jadwal khusus pemeriksaan sehingga lebih pasti dalam mengakses               

pelayanan tes IVA maupun Sadanis 

2. Menambah tempat pelayanan tidak hanya di Puskesmas Induk 

3. Pasien dapat mendaftar sebelum hari pemeriksaan dan tidak perlu antri 

c. Meningkatkan peran kader kesehatan 

Meningkatkan peran kader kesehatan dengan program “Duta IVA”. Kader sebagai agen 

untuk mengajak dan memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan tes IVA dan sadanis. 

Duta IVA terdapat di setiap dusun dan bertugas membantu mengkomunikasikan rencana 

pemeriksaan IVA kepada petugas. 

d. Meningkatkan peran lintas sektor  

Keterlibatan lintas sektor dalam upaya meningkatkan cakupan pemeriksaan Sadari/sadanis 

dan tes IVA sangatlah penting. Berbagai kesempatan dilakukan advokasi dengan lintas sektor 

misalnya pada saat lokakarya mini lintas sektor dipaparkan tentang Inovasi Pelita Hati. 

Kemitraan dengan PKK juga dibangun lebih kuat terutama pokja IV.  

 

 



e. Memberikan apresiasi dan penghargaan  

Bentuk apresiasi yang diberikan oleh Puskesmas Godean I adalah: 

1. Penghargaan DUTA IVA 

Dusun yang mengirimkan pemeriksaan tes IVA terbanyak diberikan apresiasi berupa 

sertifikat dan uang pembinaan 

2. Masyarakat yang bersedia melakukan tes IVA diberikan souvenir dengan pesan 

promosi kesehatan ajakan untuk melakukan tes IVA dan Sadanis 

 

II. PELAKSANAAN INOVASI 

Secara umum kegiatan inovasi dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Kegiatan dalam gedung 

Kegiatan yang dilakukan adalah: 

1) Prioritas pemeriksaan IVA dengan mendaftar sebelum hari pelaksaan IVA 

Sasaran mendaftar melalui duta IVA selanjutnya duta IVA meneruskan pada 

petugas untuk didaftar oleh petugas pendaftaran.  

2) Membuka akses pelayanan lebih luas dengan membuka pelayanan IVA di 

Puskesmas Pembantu. Jadwal pelayanan tes IVA adalah adalah: 

Puskesmas Induk: Setiap hari Jum’at 

Pustu Sidomoyo : Setiap hari Rabu 

Pustu Sidomulyo : Setiap hari Kamis 

3) Memberikan penghargaan dalam bentuk media promosi berupa souvenir dengan 

pesan ajakan pemeriksaan tes IVA 

b. Kegiatan luar gedung     

     Kegiatan yang dilakukan adalah: 

a. Penyuluhan secara masif pada semua dusun 

b. Advokasi ke lintas sektor 

c. Duta IVA sebagai motivator dan agen pemeriksaan IVA 

d. Memberikan penghargaan bagi DUTA IVA paling banyak mengirimkan 

sasaran pemeriksaan tes IVA pada peringatan Hari Kesehatan Nasional 

e. Memantau status pemeriksaan tes IVA melalui program PIS PK dengan 

menambahkan indikator pada Prokesga. Sekaligus memberikan leaflet dan 

penyuluhan bagi yang belum melakukan pemeriksaan tes IVA 

 



III. HASIL INOVASI 

Hasil kegiatan Inovasi Pelita Hati yaitu: 

a. Kegiatan promosi penyuluhan IVA meningkat 

Untuk mendorong sasaran mau melakukan pemeriksaan tes IVA dan sadanis dimulai 

dengan penyuluhan untuk ibu-ibu di dusun. Wilayah kerja Puskesmas Godean I 

mempunyai 42 dusun sebagai sasaran penyuluhan. Setelah penyuluhan selanjutnya 

ditawarkan siapa yang mau melakukan pemeriksaan dengan fasilitas kemudahan akses 

pelayanan. Jumlah penyuluhan IVA tahun 2017, 2018 dan 2019 seperti terlihat dlam tabel 

1. 

Tabel 1. Jumlah penyuluhan IVA dan Sadari/Sadanis 
di Puskesmas Godean I Tahun 2017-2019 

 

Tahun 2017 2018 2019 

Jumlah Penyuluhan 8 28 42 

 

b. Cakupan pemeriksaan IVA meningkat 

Cakupan tes IVA tahun 2017 sebanyak 69 orang. Pada tahun 2018 cakupan tes IVA 

sebanyak 629 orang. Cakupan IVA terjadi peningkatan 900%. Peningkatan cakupan 

pemeriksaan tes IVA terlihat pada gambar 1. Selain itu juga ditemukan 2 orang dengan 

tes IVA positif. Tindak lanjut yang dilakukan adalah merujuk pasien untuk dilakukan 

krioterapi. 

 

 

Gambar 1. Cakupan Tes IVA Puskesmas Godean I  

Tahun 2017 dan 2018 

 

 



Cakupan tes IVA tertinggi tahun 2018 di desa Sidomoyo. Adapun cakupan tes IVA per 

desa dapat dilihat pada gambar 2 

 

 

Gambar 2. Cakupan Tes IVA Per Desa Tahun 2018 

 

c. Penghargaan DUTA IVA 

Hasil pemeriksaan tes IVA sampai akhir Oktober 2018 direkapitulasi tiap dusun dan 3 

dusun tertinggi diberikan apresiasi sertifikat dan uang pembinaan. Adapun 3 dusun 

dengan jumlah pemeriksaan IVA tertinggi adalah seperti terlihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Dusun Peraih Cakupan tes IVA Paling Banyak  
Puskesmas Godean I tahun 2018 

 

No Dusun Desa Jumlah Tes IVA 

1 Ngrenak Kidul Sidomoyo 58 

2 Gentingan Sidoagung 52 

3 Krandon Sidomoyo 43 

 

d. Dukungan lintas sektor meningkat 

Kemitraan dengan PKK semakin meningkat dalam bentuk: 

1. Kader kesehatan adalah anggota PKK yang selalu bergerak sebagai motivator dan 

agen pengirim peserta pemeriksaan IVA 



2. Kerjasama pemeriksaan IVA dengan PKK desa Sidoagung untuk persiapan Desa 

Unggulan 

 

 

   Kerjasama Dengan Pemerintah Desa dan PKK Desa Sidoagung 
Pemeriksaan IVA 

 

IV. KESIMPULAN 

Inovasi Pelita Hati telah meningkatkan capaian kinerja Penyakit Tidak Menular khususnya 

deteksi dini penyakit kanker pada wanita. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dengan 

adanya inovasi Pelita Hati adalah: 

a. Inovasi Pelita Hati telah berhasil meningkatkan cakupan pemeriksaan IVA di 

Puskesmas Godean I sebesar 900% pada tahun 2018. 

b. Upaya peningkatan cakupan pemeriksaan tes IVA dilakukan dengan cara: 

1. Meningkatkan frekuansi penyuluhan IVA 

2. Mendekatkan akses dengan membuka pelayanan tes IVA di Pustu serta 

jadwal yang lebih pasti tidak bersamaan dengan pelayanan ANC 

3. Pemberdayaan masyarakat dengan adanya DUTA IVA yaitu kader sebagai 

motivator dan agen pengiriman peserta tes IVA 

4. Meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor terutama PKK karena sasaran 

tes IVA adalah anggota PKK  

c. Upaya pengembangan agar Inovasi Pelita Hati terus berlanjut adalah 

 Menambahkan pemeriksaan tes IVA sebagai indikator dalam PIS PK (mulai 

Maret 2019, Prokesga telah ditambah indikator pemeriksaan tes IVA bagi 

wanita usia 30-50 dan atau telah menikah) 


