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REKOMENDASI 
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TENTANG PENANGGULANGAN DIARE KORBAN BENCANA 

1. BATASAN 

Diare adalah buang air besar dengan konsistensi cair dan frekuensi lebih dari 3 kali sehari, yang 

terjadi secara akut dan berlangsung kurang dari 7 hari. 

2. GEJALA DAN TANDA KLINIK 

Tinja anak tiba-tiba lunak atau cair, dapat didahului atau disertai oleh demam dan muntah. 

Selanjutnya tinja makin cair, anak makin cengeng dan gelisah, serta tampak kehausan. Karena 

seringnya mencret, anus dan sekitarnya tampak lecet. Bila diare berlangsung terus, anak akan 

mengalami dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit, terutama hiponatremia dan 

hipokalemia. Komplikasi berupa kejang dan syok dapat terjadi bila terjadi dehidrasi berat. Napas 

anak terlihat cepat dan dalam (pernapasan Kussmaul) karena terjadi asidosis metabolik akibat 

banyak kehilangan bikarbonat melalui tinja. 

3. PENILAIAN DERAJAT DEHIDRASI 

Menurut banyaknya cairan yang hilang, yang diukur berdasarkan kehilangan berat badan, 

dehidrasi dapat dibagi dalam 3 derajat: 

• Tidak ada dehidrasi bila penurunan berat badan <2½ %. 

• Derajat dehidrasi ringan-sedang bila penurunan berat badan 2½-10%. 

• Dehidrasi berat bila penurunan berat badan >10%. 

 

 

 

 

 

 

 



Untuk menilai derajat dehidrasi secara klinis dapat menggunakan pedoman yang tertera pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Penilaian derajat dehidrasi menurut WHO 

Penilaian A B C 

1. Lihat 

    - Keadaan Umum 

    - Mata 

    - Air mata 

    - Mulut & lidah 

    - Rasa haus 

  

Baik, sadar 

Normal 

Ada 

Basah 

Minum biasa/tidak haus 

  

Gelisah, rewel 

Cekung 

Tidak 

Kering 

Haus 

  

Lesu, apatis-koma 

Sangat cekung & kering 

Tidak ada 

Sangat kering 

Malas minum 

2. Periksa turgor kulit Kembali cepat Kembali lambat Kembali sangat lambat 

3. Hasil pemeriksaan TANPA DEHIDRASI 

DEHIDRASI 

RINGAN-

SEDANG 

DEHIDRASI BERAT 

4. TATALAKSANA 

Tatalaksana diare akut meliputi tatalaksana cairan, diet dan obat. 

4.1. Tatalaksana cairan 

1. Tanpa dehidrasi: berikan oralit 10 ml/kg berat badan setiap kali mencret. 

2. Dehidrasi ringan-sedang: berikan oralit 75 ml/kg berat badan dalam 3 jam. Berikan sedikit-

sedikit dengan sendok tetapi sering. Bila anak tidak mau minum atau lemah sekali atau 

tidak ada pengasuh/petugas yang memberi minum, sebaiknya diberi infus RL/KAEN-3B 

sebanyak 150-200 ml/kg berat badan dalam 24 jam. 

3. Dehidrasi berat: berikan cairan parenteral (infus) cairan RL/KAEN-3B sbb:  

o 80 ml/kg berat badan dalam 4 jam, kemudian setelah 4 jam dinilai kembali status 

dehidrasinya 

o Bila kemudian anak bisa minum dan tidak dalam keadaan dehidrasi berat lagi, 

berikan oralit seperti pada butir 2 di atas. 

o Bila masih dehidrasi berat, infus seperti di atas dapat diberikan kembali, dan 

dinilai kembali setelah  4 jam. 

o Bila anak tidak mau minum, gizi kurang/buruk dan lemah, dapat diberikan larutan 

glukosa 10% 3 ml/kg berat badan secara intravena untuk mengkoreksi 

hipoglikemia yang mungkin terjadi. 

o Bila napas anak cepat dan dalam (pernapasan Kussmaul), berikan koreksi dengan 

larutan bikarbonas 8,1% (1 meq=1 ml) secara bolus intravena dengan perlahan 

sebanyak: 



Berat badan (kg) x 0,3 x 15 ml 

4. Pada keadaan syok, berikan infus cairan RL 20-30 ml/kg berat badan dalam 1 jam. Bila 

syok teratasi, berikan rehidrasi parenteral seperti pada butir 3 untuk dehidrasi berat. 

4.2. Tatalaksana dietetik 

1. Pemberian ASI dilanjutkan. 

2. Bila minum formula, pemberian formula normal dilanjutkan. Bila diare berlangsung terus 

dan ditemukan tanda-tanda intoleransi laktosa, formula normal dapat diencerkan 

sementara separuhnya. 

3. Pemberian makanan sesuai usia dilanjutkan segera setelah anak dapat makan dan minum. 

4. Jangan memuasakan anak. 

4.3. Penggunaan obat 

1. Tidak perlu diberikan obat antidiare. 

2. Antibiotik hanya diberikan pada diare akut yang secara klinis tersangka kolera dan 

disenteri 

3. Untuk kolera diberikan doksisiklin 4 mg/kgBB/hari dosis tungal selama 3 hari. 

4. Untuk tersangka disenteri diberikan kotrimoksasol 6-8 mg TMP/kgBB/hari selama 7 hari. 

5. CATATAN LAIN 

1. Disenteri adalah diare berlendir dan berdarah, tinja biasanya lunak seperti bubur dan 

biasanya disertai demam dan umumnya disebabkan oleh kuman Shigella. Pada keadaan 

ini dapat diberikan antibiotik seperti pada butir 4.3. 

2. Tersangka kolera bila diare bersifat cair, sering dan hebat, dan dalam beberapa jam dapat 

terjadi dehidrasi dan syok. Anak biasanya tidak demam dan tidak merasa mules (sakit 

perut). Pada tersangka kolera dapat diberikan antibiotic seperti pada butir 4.3. 

3. Sebagian kecil (5%) dari kasus diare akut akan berkembang menjadi diare kronik 

(persisten). Faktor risiko untuk menjadi diare kronik adalah status gizi kurang/buruk, 

pemakaian antibiotik, usia kurang dari 6 bulan, dan adanya penyakit penyerta lain. Pada 

kasus diare persisten, dianjurkan pengobatan sebagai perikut:  

o Teruskan ASI 

o Bila minum formula, berikan formula bebas laktosa (LLM) 

o Beri makanan sesuai usia yang mudah diserap: beras sebagai sumber karbohidrat 

dan ikan atau daging ayam sebagai sumber protein. 

o Berikan vitamin tambahan (Drops atau sirup) 

o Berikan metronidazol per oral dengan dosis 30 mg/kgBB/hari selama 7-10 hari. 

  

 



6. LAMPIRAN 

     Terlampir algoritme tatalaksana diare akut pada anak korban bencana. 
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