
 

 

    

 

 

 

 

S U R A T  E D A R A N 

No. 440/1760/429.112/2022 

 

TENTANG 

KEWASPADAAN GANGGUAN GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL  

(ATYPICAL PROGRESSIVE ACUTE KIDNEY INJURY) PADA ANAK 

DI KABUPATEN BANYUWANGI 

 

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : SR.01.05 /III/3461/2022 

tanggal 18 Oktober 2022 perihal Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan 

Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal (Atypical Progressive Acute 

Kidney Injury) pada Anak, serta memperhatikan peningkatan jumlah kasus per 

tanggal 18 Oktober 2022 sudah mencapai 206 kasus yang tersebar di 20 

Provinsi di Indonesia dan dilaporkan sebanyak 99 pasien meninggal, 

sedangkan di Provinsi Jawa Timur sudah terdapat 25 kasus yang sebagian 

besar pasien balita berusia 1 – 5 tahun dan sebanyak 10 pasien meninggal. 

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini diminta Saudara menindaklanjuti 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Melakukan sosialisasi gejala, penanganan, dan pencegahan Gangguan 

Ginjal Akut Progresif Atipikal, meliputi : 

a. Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal pada anak adalah kasus 

penyakit pada anak usia 0-18 tahun (mayoritas usia balita) dengan 

gejala penurunan volume urin (buang air kecil) hingga tidak buang air 

kecil sama sekali, sebagai akibat penurunan fungsi ginjal secara cepat 

dan tiba-tiba. 

b. Gejala Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal pada anak adalah : 

- Demam, diare, mual, muntah, batuk, pilek 

- Warna urine berubah menjadi coklat, penurunan jumlah urine 

hingga tidak buang air kecil sama sekali 
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- Tidak terdapatnya riwayat kelainan ginjal sebelumnya atau penyakit 

ginjal kronik 

- Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan ureum 

kreatinin (kreatinin > 1,5 kali atau naik senilai ≥ 0,3 mg/dL) 

- Pada pemeriksaan USG didapatkan bentuk dan ukuran ginjal 

normal, tidak ada kelainan seperti batu, kista, atau massa. 

2. Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan penatalaksanaan awal 

Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal pada anak merupakan rumah sakit 

yang memiliki paling sedikit fasilitas ruangan intensif berupa High Care Unit 

(HCU) dan Pediatric Intensive Care Unit (PICU). Fasilitas pelayanan 

kesehatan yang tidak memiliki fasilitas dimaksud dan/atau sarana 

prasarana lain sesuai dengan kebutuhan medis pasien harus melakukan 

rujukan ke rumah sakit yang memiliki dokter spesialis ginjal anak dan 

fasilitas hemodialisis anak. Penatalaksanaan pasien oleh rumah sakit 

mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor 

HK.02.02/I/3305/2022 tentang Tata Laksana dan Manajemen Klinis 

Gangguan Ginjal Akut Atipikal Pada Anak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

3. Anak dengan kasus suspek Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal segera 

dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk dilakukan 

pemeriksaan. Untuk selanjutnya fasilitas pelayanan Kesehatan melakukan 

pemeriksaan laboratorium ureum, kreatinin dan pemeriksaan penunjang 

lain, serta melakukan observasi. Selanjutnya bila tidak dapat ditangani 

dalam 1x24 jam, fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan rujukan ke 

rumah sakit rujukan dialisasi anak (2 RS Rujukan dengan fasilitas 

hemodialisis anak dan tersedianya dokter spesialis ginjal anak terlampir) 

4. Rumah sakit dan fasilitas pelayanan Kesehatan lain yang memberikan 

perawatan kepada pasien anak dengan Gangguan Ginjal Akut Progresif 

Atipikal harus melakukan penyelidikan epidemiologi berkoordinasi dengan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, meliputi kegiatan : 

a. Melakukan anamnesa termasuk anamnesa mengenai penggunaan 

obat-obatan sediaan cair yang digunakan sebelum mengalami gejala 

Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal pada anak, baik obat yang 

dibeli bebas maupun obat yang didapatkan dari fasilitas pelayanan 

kesehatan lain. 

b. Dalam hal terdapat penggunaan obat-obatan sediaan cair sebelumnya, 

keluarga pasien diminta menyerahkan obat-obatan tersebut di rumah 

sakit/fasilitas pelayanan Kesehatan lain tempat pasien dirawat, 

selanjutnya Instalasi/unit farmasi pada rumah sakit/fasilitas pelayanan 

kesehatan melakukan pengemasan ulang, penyegelan obat, dan 

dimasukkan dalam plastik transparan untuk dilakukan pemeriksaan 

toksikologi AKI. 

c. Rumah sakit membuat surat permohonan pemeriksaan toksikologi ke 

laboratorium rujukan (terlampir) disertai dengan sampel darah (whole 

blood dengan EDTA) 5-10 ml dan urine 20 ml yang telah dimasukkan 

dalam boks pendingin disertai dengan obat yang telah dikemas dalam 

plastik transparan sebagaimana huruf b diatas. 

 

 



5"　Setiap fas胴as pelayanan kesehatan baik fas師tas pelayanan kesehatan

軸gkat pertama dan/atau fasiIitas pelayanan kesehatan r山ukan軸gkat

Ianjutan yang menerima kasus Gangguan G申jai Akut Progresif AVpikaI

ha田S meiakukan pelaporan melaIu同nk yang tersedia pada apiikasi RS

O輔鵬　d翻　Sjs鳴鵬　K鋤急印象d負負n D軸　d急n R鈴p飢(SKD累)

httDS:〃skdr. su rvei ians. o「a/,

6"　Tenaga Kesehatan pada fasilitas peiayanan kesehatan untuk sementara

tidak meresepkan obat-Obatan daiam bentuk sediaan cairfsirup sampai

diIakukan pengumuman 「esmi dari Peme血tah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Pe山ndang-undangan.

7・ Seiuruh Camat dan Kepaia Desa/しu略h agar :

a・ Turut memberika=　komunikasi, informasi dan edukasi kepada

masyarakat serta menyeba血askan upaya kewaspadaa「了Gangguan

G哩圃Akut Prog胎Sif側pikal pada anak;

b"　Memberikan himbauan kepada masyarakat yang mem掴ki anak usia O-

18 tahun apab胞mengalami gejala penurunan volume伸ekuens白面n

atau舶ak ada u血, dengan atau tanpa demam untuk segera dirujuk ke

Fas皿as Kesehatan terdekat;

C-　Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk sementara tidak

memberikan obatobatan kepada anak yang didapatkan secara bebas

tanpa a巾uran dari tenaga kesehatan yang kompeten sampai dilakukan

Pengumuman 「eSmi dari Peme血tah sesuai dengan ketentuan

pe軸u昭n Pe肥れd紬g弛れdangan.

8. SeIuruh apotek untuk sementara tidak me巾uai obat bebas danfatau bebas

te「batas daiam bentuk si田P kepada masyarakat sampai dilakukan

Pengumuman reSmi da「i Peme血tah sesuai dengan ketentuan pe「atu「an

Pe田ndang-undangan,

Demikian aga「 Surat Eda略n ini dapat d胞ksanakan dengan sebaik-baiknya,

Tembusan :

Yth. Bupati Banyuwangi (Sebagai laporan)

NIP. 196609151996021002
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LABORATORIUM RUJUKAN 

1. BBLK (Balai Besar Laboratorium Kesehatan) Surabaya 
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