
PANDUAN SKRINING KANKER 

 Panduan skrining kanker ini disarikan dari ”Cancer Facts and Figures 2009” by American Cancer 

Society. 

Jenis 

Kanker Populasi Tes atau Prosedur Frekuensi 

Payudara Wanita 

usia 20+ 

Pemeriksaan Payudara 

Sendiri 

(SADARI) 

Sejak usia 20 tahun, wanita diharapkan 

untuk melakukan SADARI. Bila 

ditemukan kelainan, harap segera 

melakukan konsultasi dengan dokter. 

    Pemeriksaan Payudara 

Klinis 

(PPK) 

Untuk wanita berusia 20+ dan 30+, PPK 

sebaiknya menjadi bagian dari 

pemeriksaan kesehatan periodik, yang 

sebaiknya dilakukan setiap 3 tahun sekali. 

  

Untuk wanita berusia 40+, PPK disarankan 

menjadi bagian dari pemeriksaan kesehatan 

periodik setiap tahunnya. 

    Mamografi Mulailah melakukan mamografi pada usia 40 

tahun. Pemeriksaan payudara secara klinis 

sebaiknya dilakukan sebelum mamografi. 

Kolorektal* Pria dan 

Wanita 

usia 50+ 

Guaiac Fecal occult blood 

test (gFOBT)dengan 

sensitivitas minimum 

50% untukkanker, 

atau Fecal 

Immunochemical Test(FI

T) dengan sensitivitas 

minimum 50% 

‘gFOBT’ dan FIT bertujuan untuk mencari 

darah di feses, mengindikasikan 

adanya kanker atau polip besar yang mulai 

berdarah. 

  

Setiap tahun, dimulai pada usia 50 



untukkanker, atau 

    Stool DNA Test Bertujuan untuk mengamati DNA sel yang 

terlepas melalui feses untuk melihat apakah 

ada tanda DNA kanker. 

  

Frekuensi  belum pasti, dimulai pada usia 50 

    FOBT$ dan flexible 

sigmoidoscopy#, atau 

FOBT setiap tahun dan flexible sigmoidoscopy 

setiap 5 tahun, dimulai pada usia 50 

    Double-contrast barium 

enema (DCBE), atau 

Setiap lima tahun, dimulai pada usia 50 

    Kolonoskopi, atau Setiap 10 tahun, dimulai pada usia 50 

    CT Colonography Setiap 5 tahun, dimulai pada usia 50 

Prostat Pria 

usia 50+ 

Digital Rectal 

Examination (DRE) 

danProstate-Specific 

Antigen test (PSA) 

Setiap tahun, dimulai pada usia 50 bagi pria 

yang memiliki resiko rata-rata dan yang 

memiliki harapan hidup setidaknya 10 tahun. 

Serviks Wanita 

usia 28+ 

Tes Pap Smear Dimulai 3 tahun sejak pertama kali 

berhubungan intim, tetapi tidak lebih  dari 

usia 21 tahun. Skrining dilakukan dengan Tes 

Pap Smear setiap tahun. 

  

Pada atau setelah usia 30 tahun, wanita 

dengan hasil tes Pap normal secara 

berturutan selama 3 tahun, dapat melakukan 

skrining setiap 2 atau 3 tahun dengan test 

Pap Smear saja, atau setiap 3 tahun yang 

dibarengi dengan test HPV DNA. 

  



Wanita berusia 70 tahun atau lebih yang 

memiliki tiga atau lebih hasil tes Pap normal 

atau tidak ditemukan kelainan selama 10 

tahun terakhir, atau wanita yang telah 

diangkat rahimnya secara total dapat memilih 

untuk tidakmelakukan skrining. 

Endometria

l 

Wanita, 

usia 

menopaus

e 

Wanita pada usia menopause hendaknya  menyadari resiko dan 

gejala kanker endometrium dan disarankan 

untuk melakukan konsultasi dengan dokter bila menemukan adanya 

perdarahan atau noda darah abnormal. 

* amat disarankan terutama pada individu yang memiliki riwayat pribadi atau keluarga 

terkena kanker kolon atau adenoma atau penyakit radang usus 

$ Tidak ada justifikasi untuk melakukan pengulangan FOBT bila hasilnya positif. 

# Flexible sigmoidoscopy, bersamaan dengan FOBT, lebih disarankan, dibandingkan dengan 

FOBT atau flexible sigmoidoscopy sendiri. 

 

 

Sumber : http://www.cancerhelps.co.id/Artikel-Kanker-dan-Tumor/kanker/Panduan-Skrining-

Kanker.html 
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