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Sejarah Kami, 

Sejarah kami dimulai pada tahun 1919, ketika Eglantyne Jebb mendirikan Save the 

Children Fund di London setelah Perang Dunia I, yang kemudian menjadi gerakan 

global pertama untuk anak-anak. 

 

Jebb adalah seorang yang berani berbicara lantang untuk hak anak-anak, dan 

membuat sejarah dengan menyusun Deklarasi Hak-hak Anak, yang kemudian 

diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa di tahun 1924. Deklarasi tersebut kemudian 

diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 sebagai Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. 

Hal tersebut menjadi perjanjian hak asasi manusia yang paling diterima diseluruh 

dunia dalam sejarah. 

 

Di Indonesia, Save the Children telah berdiri sejak 1976. Pada 2014, Yayasan 

Sayangi Tunas Cilik didirikan sebagai entitas lokal dari Save the Children di 

Indonesia. Yayasan Sayangi Tunas Cilik telah terdaftar sebagai entitas lokal melalui 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. 

Yayasan Sayangi Tunas Cilik adalah bagian dari gerakan global Save the Children 

yang bekerja di 120 negara di 6 benua. 

 

Visi 

Visi kami adalah membangun dunia di mana setiap anak mendapatkan hak untuk 

hidup, dilindungi, berkembang, dan berpartisipasi. 

 

Misi 

Misi kami adalah membuat terobosan didunia dalam memperlakukan anak-anak dan 

membuat perubahan cepat dan abadi bagi hidup mereka. 

 

Diterbitkan pada 2019 oleh: 

Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Jl Bangka No. 40 A & B Mampang Prapatan, 

Jakarta Selatan 12720 

Universitas Padjajaran, Jln. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor, 

Kab. Sumedang Jawa Barat 45363  
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Publikasi ini dapat digunakan, dikutip, dicetak ulang / difotokopi, diterjemahkan atau 

disebarluaskan sebagian atau seluruhnya oleh organisasi nirlaba dan bebas biaya, 

dengan sebaiknya mencantumkan hak cipta Yayasan Sayangi Tunas Cilik,.  

 

Siapa kami 

Kami adalah sebuah organisasi nasional yang didirikan untuk melayani kebutuhan 

anak dan mengadvokasi hak anak-anak yang terampas, melalui tindakan dan kegiatan  

penyelamatan jiwa dan memastikan lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk 

tumbuh, belajar, dan bermain. 

 

Kata kunci: #advokasi #pneumonia anak # isu holistik # mobilisasi masyarakat # 

pembangunan koalisi # kemampuan teknis #kemanusiaan
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SAMBUTAN 
 
Laporan ini dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas 

Keperawatan Universitas Padjadjaran dan Prodi Keperawatan Politeknik Kesehatan 

Kupang bekerja sama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik mitra dari Save the 

Children. Penelitian ini didanai oleh Bill and Melinda Gates Foundation. Laporan ini 

dibuat oleh Restuning Widiasih, Nenden Nur Asriyani Maryam, Binahayati Rusyidi, 

mereka adalah tim peneliti dari Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, 

Bandung. 

 

Kami mengucapkan terima kasih kepada para peneliti lapangan dari Fakultas 

Keperawatan Universitas Padjadjaran dan Prodi Keperawatan Politeknik Kesehatan 

Kupang dengan ketua tim adalah Novita Aloysia Esti Japi, Florentinus Tat, Siti Ulfah 

Rifa'atul Fitri, dan Habsyah Saparidah Agustina. Peneliti lapangan adalah Mutia 

Assyifa, Elisabeth Rambu, Apriani P Dimu, Yohanes Kiruka, Jevin Saingo, Yunita B 

Ngongo , Emiliandri FT Banase, Agung Indra F, Hadrian Reyhandita, Hagy 

Mochamad R, Hibatullah Shaldan A, Nirvan NS, Luthfi Indrawan, Irsan Nur Anam, 

dan Wahyu Wardhana. 

 

Kami juga mengucapkan terima kasih atas kebaikan dari semua pihak yang terlibat 

dalam pengumpulan data, termasuk atas kesediaan menjadi partisipan, menyediakan 

waktu dan berbagi pengetahuan, meliputi - Pejabat di Kementrian Kesehatan, Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur, Dinas Kesehatan 

Kabupaten  Bandung dan Sumba Barat, Dinas Perumahan Rakyat di Sumba Barat, 

Organisasi profesi kesehatan yaitu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jawa 

Barat, Ikatan Perawat Anak Indonesia (IPANI) Jawa Barat, Ikatan Bidan Indonesia 

(IBI) Jawa Barat dan Sumba Barat, Ikatan Perawat Nasional Indonesia Sumba Barat, 

Organisasi sosial kemasyarakatan yaitu Ikatan Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), 

Yayasan Sinergi, Sapa Institute, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), 

Perkumpulan Inisiatif, Forum Kabupaten Bandung Sehat, Yayasan Bahtera, Yayasan 

Sumba, 22 kader kesehatan dari delapan puskesmas, dan profesional kesehatan. 

Kami sangat berterima kasih atas penerimaan dan kesediaan semua pihak untuk 

berbagi pengalaman dan pengetahuan sesuai bidang dan keahlian masing-masing.  
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Rahayu, Patricia Norimarna, Harimawan Latif, dan Halimatul Abkoriyah, yang telah 
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penelitian ini. Terima kasih khususnya kepada tim program Advokasi Kesehatan 

Anak di Bandung dan Sumba Barat Noer Pangroso, Yati Lobu, Silvester Nusa atas 

upaya dan dukungan penuhnya selama proses pengumpulan data di lapangan. 
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KATA PENGANTAR 
 

Ketua Yayasan Sayangi Tunas Cilik 
 

                           

Pneumonia pada anak adalah penyakit infeksi terbesar didunia 

penyebab kematian anak di bawah usia 5 tahun, diperkirakan kan 

880.000 anak meninggal karena penyakit ini pada tahun 2016, 

atau 1 anak meninggal setiap 36 detik didunia akibat Pneumonia. 

Di Indonesia, Pneumonia adalah penyebab kematian terbanyak 

kedua pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Provinsi Nusa 

Tenggara Timur memiliki prevalensi pneumonia tertinggi di Indonesia, sedangkan 

provinsi Jawa Barat memiliki angka prevalensi yang sama dengan angka prevalensi 

nasional. Pneumonia pada anak adalah penyakit yang dapat dicegah dengan cara 

yang mudah, dapat diobati dengan biaya murah, dan tidak memerlukan teknologi 

pengobatan dan perawatan yang kompleks, namun penurunan angka kematian anak 

akibat Pneumonia berjalan lambat dibanding dengan penyakit menular pembunuh 

lainnya dan saat ini kita berada pada jalur yang tidak tepat dalam upaya pencapaian 

target SDG3 dan target dapat mencegah kematian pada anak ditahun 2030. 

 

Bidang kesehatan tidak dapat bekerja sendiri untuk mengatasi penyakit mematikan 

ini, kemitraan adalah pilar utama dari strategi yang dikembangkan jika kita ingin 

membuat perubahan dan membalikkan tren penyebab kematian anak didunia, dapat 

dikatakan diperlukan kerjasama dengan mitra non-kesehatan, pemangku kebijakan 

utama dan ekosistem yang lebih luas. Sebagaimana tertulis dalam dokumen yang 

diterbitkan oleh WHO dan UNICEF pada tahun 2013; Rencana Aksi Global untuk 

Pencegahan dan Pengendalian Pneumonia dan Diare (GAPPD), yang didukung oleh 

berbagai penelitian didunia, dimana PROTECT-PREVENT-TREAT digunakan sebagai 

kerangka kerja kolaboratifnya. 

 

Untuk memperkuat gambaran situasi terkini pneumonia pada anak, Yayasan Sayangi 

Tunas Cilik, sebuah yayasan nasional yang berfokus pada pelayanan pemenuhan 
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kebutuhan anak dan advokasi hak-hak anak, melakukan Analisis Situasi Pneumonia 

pada Anak sebagai salah satu kontribusi dari organisasi kami untuk menyediakan 

analisis data terkini tentang penyakit Pneumonia pada anak guna pengembangan 

tindakan yang lebih baik dalam mengatasi masalah kesehatan ini. Temuan utama dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai persepsi tentang pneumonia 

di  masyarakat dan penyedia layanan kesehatan. Kurangnya informasi tentang 

pneumonia anak, baik dari puskesmas dan lembaga lain, berkontribusi terhadap 

perbedaan persepsi tentang penyakit ini. Tingkat kesadaran berkontribusi pada 

perilaku kesehatan pada orangtua (pengasuh utama anak) dan perlunya panduan 

tentang peran organisasi masyarakat dalam penanggulangan penyakit ini sehingga 

dapat saling melengkapi dan bekerjasama dalam mengatasi berbagai gap yang ada 

dengan sektor lain.  

 

Penelitian ini melibatkan partisipasi dari berbagai komponen masyarakat (organisasi 

non-pemerintah (LSM), kader, organisasi profesional), pemerintah (kementerian 

kesehatan, dinas kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten, kementerian pekerjaan 

umum dan perumahan rakyat, dan produsen vaksin), dan penyedia layanan 

kesehatan (pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit). Penelitian dilakukan di 

Jakarta, Kabupaten Bandung (Provinsi Jawa Barat), dan Kabupaten Sumba Barat 

(Provinsi Nusa Tenggara Timur). 

 

Yayasan Sayangi Tunas Cilik mengucapkan terima kasih kepada Tim Peneliti 

Fakultas Keperawatan, Universitas Padjajaran, Bandung, Prodi Keperawatan 

Politeknik Kesehatan Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan semua pihak yang terlibat 

dalam proses sehingga menghasilkan penelitian ini. 

Jakarta, Januari 2019 

 
Selina Patta Sumbung 

Ketua Yayasan Sayangi Tunas Cilik 

  

 

KATA PENGANTAR 
 

Ketua Yayasan Sayangi Tunas Cilik 
 

                           

Pneumonia pada anak adalah penyakit infeksi terbesar didunia 

penyebab kematian anak di bawah usia 5 tahun, diperkirakan kan 

880.000 anak meninggal karena penyakit ini pada tahun 2016, 

atau 1 anak meninggal setiap 36 detik didunia akibat Pneumonia. 

Di Indonesia, Pneumonia adalah penyebab kematian terbanyak 

kedua pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Provinsi Nusa 

Tenggara Timur memiliki prevalensi pneumonia tertinggi di Indonesia, sedangkan 

provinsi Jawa Barat memiliki angka prevalensi yang sama dengan angka prevalensi 

nasional. Pneumonia pada anak adalah penyakit yang dapat dicegah dengan cara 

yang mudah, dapat diobati dengan biaya murah, dan tidak memerlukan teknologi 

pengobatan dan perawatan yang kompleks, namun penurunan angka kematian anak 

akibat Pneumonia berjalan lambat dibanding dengan penyakit menular pembunuh 

lainnya dan saat ini kita berada pada jalur yang tidak tepat dalam upaya pencapaian 

target SDG3 dan target dapat mencegah kematian pada anak ditahun 2030. 

 

Bidang kesehatan tidak dapat bekerja sendiri untuk mengatasi penyakit mematikan 

ini, kemitraan adalah pilar utama dari strategi yang dikembangkan jika kita ingin 

membuat perubahan dan membalikkan tren penyebab kematian anak didunia, dapat 

dikatakan diperlukan kerjasama dengan mitra non-kesehatan, pemangku kebijakan 

utama dan ekosistem yang lebih luas. Sebagaimana tertulis dalam dokumen yang 

diterbitkan oleh WHO dan UNICEF pada tahun 2013; Rencana Aksi Global untuk 

Pencegahan dan Pengendalian Pneumonia dan Diare (GAPPD), yang didukung oleh 

berbagai penelitian didunia, dimana PROTECT-PREVENT-TREAT digunakan sebagai 

kerangka kerja kolaboratifnya. 

 

Untuk memperkuat gambaran situasi terkini pneumonia pada anak, Yayasan Sayangi 

Tunas Cilik, sebuah yayasan nasional yang berfokus pada pelayanan pemenuhan 



viii#BerpihakPadaAnak #StopPneumonia
 

Kata pengantar 

 

Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran 
 

 

Yayasan Sayangi Tunas Cilik sebagai mitra dari Save the 
Children melakukan kolaborasi penelitian dengan Pusat 
Penelitian Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran 
bekerja sama dengan Prodi Keperawatan, Politeknik 
Kesehatan Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk melihat 
kesenjangan kebijakan dan implementasi program pada 
pneumonia anak. Penelitian ini mengaplikasikan Protect-

Prevent-Treat Framework sesuai dokumen GAPPD yang diterbitkan oleh WHO & 
UNICEF pada tahun 2013. 
 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan berbagai hambatan yang mungkin dapat 

menghambat pencegahan dan respons terhadap Pneumonia, dengan kondisi 

tersebut dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan 

penanggulangan Pneumonia. Intervensi yang mudah di aplikasikan, terjangkau, dan 

berbagai rekomendasi terdapat dalam laporan ini dimana dapat menjadi suatu peta 

jalan (roadmap) bagi kebijakan dan program yang akan dapat menyelamatkan hidup 

anak-anak Indonesia saat ini dan masa mendatang. Ini adalah kesempatan yang baik 

bagi pemerintah Indonesia untuk menunjukkan komitmen dalam mencapai target 

Sustainable Development Goals khususnya mengakhiri kematian anak yang dapat 

dicegah pada tahun 2030. Anak-anak meninggal akibat Pneumonia terjadi karena 

kegagalan dalam pencegahan, diagnosis yang akurat, dan perawatan. Oleh karena 

itu, upaya pencapaian cakupan kesehatan menyeluruh adalah sangat penting, selain 

penguatan pada sistem kesehatan. 

 

Semoga hasil penelitian ini dapat membantu banyak pihak dalam mengelola 
pneumonia anak dan berkontribusi pada penurunan morbiditas & mortalitas anak 
dibawah 5 tahun. 
 

 
Henny Suzana Mediani, BN, MNg, PhD 
Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran
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RINGKASAN 

 

Latar Belakang: Pneumonia adalah infeksi berbahaya pada paru-paru, terutama 

menyerang organ alveoli paru yang dapat disebabkan oleh bakteri atau virus. Anak 

usia di bawah lima tahun berisiko lebih besar untuk menderita pneumonia. 

Pneumonia merupakan salah satu penyebab utama kematian anak di negara-negara 

berkembang di dunia, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi masalah Pneumonia 

khususnya pada anak, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan 

kebijakan dan peraturan berkaitan dengan pencegahan dan penggulangan penyakit 

tersebut. Masalah Pneumonia anak ini adalah salah satu masalah kesehatan anak di 

dunia, sehingga berbagai organisasi internasionalpun mengembangkan berbagai 

pedoman untuk mencegah dan mengendalikan Pneumonia, organisasi tersebut 

antara lain  organisasi kesehatan dunia yang berfokus pada kesehatan anak 

(UNICEF), pada tahun 2013 menerbitkan panduan yang disebut dengan “Global 

Action Plan for Pneumonia and Diarrhoea” (GAPPD)" atau Rencana Aksi Global untuk 

Pneumonia dan Diare". Rencana aksi tersebut berfokus pada tiga pokok 

pendekatan yaitu yaitu perlindungan, pencegahan dan pengobatan (protect, prevent, 

treat). Berbagai program penanggulangan Pneumonia anak diluncurkan oleh 

Pemerintah Indonesia, namun prevalensi pneumonia anak di 34 provinsi masih 

fluktuatif, dan lebih dari setengahnya provinsi di Indonesia memiliki prevalensi 

pneumonia anak di atas rata-rata prevalensi nasional yaitu 18,5. Nusa Tenggara 

Timur (NTT) merupakan salah satu daerah yang memiliki prevalensi pneumonia 

anak tertinggi di Indonesia, yaitu lebih dari dua kali lipat (38,5) dari rata-rata 

nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif  berkaitan 

dengan program pneumonia anak,  kebijakan, implementasi program, dan faktor-

faktor terkait pneumonia anak di Indonesia. Hasil dari penelitian ini akan menjadi 

dasar penyusunan rekomendasi yang dapat berfungsi sebagai referensi dalam 

pengembangan upaya untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas yang terkait 

dengan pneumonia anak di Indonesia terutama di dua kabupaten yaitu kabupaten 

Bandung dan Sumba Barat. 

 

 



xv #BerpihakPadaAnak #StopPneumonia
 

Metode Penelitian ini menggunakan desain mix-methods dengan concurrent 

triangulation approach yaitu menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif dana 

pengumpulan data dilakukan secara bersama-sama. Metode ini digunakan untuk 

meminimalkan berbagai keterbatasan penelitian kuantitatif dan kualitatif apabila di 

aplikasikan sendiri-sendiri. Sumber data kualitatif dari penelitian ini melibatkan 66 

partisipan dari berbagai komponen masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM), kader, organisasi profesi), pemerintah (kementerian kesehatan, dinas 

kesehatan provinsi dan kabupaten, kementerian pekerjaan umum dan perumahan 

rakyat, dan produsen vaksin), dan penyedia layanan kesehatan (pusat kesehatan 

masyarakat dan rumah sakit). Sumber data kuantitatif meliputi keluarga dengan 

riwayat pneumonia (n = 90) dan keluarga dengan risiko tinggi pneumonia (n = 271). 

Penelitian dilakukan di Jakarta, Kabupaten Bandung (Provinsi Jawa Barat), dan 

Kabupaten Sumba Barat (Provinsi Nusa Tenggara Timur). Data kualitatif 

dikumpulkan melalui wawancara dan data kuantitatif dikumpulkan melalui survei. 

Hasil penelitian dianalisis dan disusun dalam bentuk narasi dan tabel. 

 

Hasil analisis kuantitatif meliputi karakteristik sosial demografi responden 

(karakteristik responden, riwayat kesehatan, dan perkembangan anak, karakteristik 

sosial ekonomi keluarga termasuk; perumahan dan lingkungan), akses dan 

pemanfaatan fasilitas kesehatan, pengetahuan, sikap, perilaku dan faktor-faktor yang 

berkaitan dengan pneumonia anak. Hasil analisis kualitatif didapatkan lima tema 

utama yaitu persepsi tentang pneumonia pada masyarakat dan petugas kesehatan: 

pengetahuan, sikap, dan perilaku yang berkaitan dengan pneumonia; akses dan 

pemanfaatan layanan kesehatan; peran masyarakat dan NGO dalam pencegahan 

pneumonia anak; dan hambatan-hambatan berkaitan dengan program pencegahan 

dan penanggulangan pneumonia anak. Hasil analisis kuantitatif dan kualitatif 

kemudian di integrasikan dengan pendekatan triangulasi dan selanjutnya 

dikategorikan menjadi 4 topik utama, yaitu kebijakan dan regulasi berkaitan dengan 

pneumonia anak, implementasi program pneumonia anak, peran masyarakat dan 

NGO dalam mencegah pneumonia anak, dan faktor-faktor risiko terjadinya 

pneumonia pada anak. 

 



xvi#BerpihakPadaAnak #StopPneumonia
 

Diskusi Analisis kebijakan dan peraturan tentang pneumonia menunjukkan bahwa 

Indonesia telah memiliki kebijakan, peraturan, dan pedoman yang sesuai dengan 

pedoman WHO. Kebijakan dan peraturan tentang pneumonia anak yang 

diterbitkan oleh pemerintah digunakan sebagai panduan pada pelayanan pneumonia 

di puskesmas dan rumah sakit. Namun, pada pelaksanaannya ditemukan 

kesenjangan berkaitan dengan tidak adanya pedoman untuk perawatan tindak lanjut 

terutama setelah pasien pulang dari rumah sakit. Disisi lain pemantauan yang 

intensif terhadap pasien dengan riwayat pneumonia akan sangat bermanfaat untuk 

mencegah kekambuhan pneumonia. Selain itu, mekanisme detail tentang 

komunikasi antara puskesmas dan rumah sakit dalam pemantauan pasien setelah 

dirawat di rumah sakit tidak ada. Saat ini program pneumonia dikelola oleh dua 

direktorat yaitu Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (Ditjen Kesmas) dan 

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Ditjen P2PM) 

untuk itu perlu pengembangan mekanisme kontrol yang jelas dan disepakati oleh 

kedua Ditjen tersebut untuk memastikan implementasi layanan dan pencatatan 

kasus sesuai dengan pedoman yang ada. Hasil pebelitian ini menunjukkan program 

pencegahan dan penanggulangan pneumonia telah dilaksanakan namun masih 

banyak ditemukan berbagai keterbatasan. Keterbatasan anggaran ditemukan 

khususnya berkaitan dengan program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit 

pneumonia anak. Hal tersebut dilaporkan oleh sebagian besar responden penelitian 

yang meliputi kader, petugas puskesmas, dan staf dinas kesehatan baik ditingkat 

kabupaten maupun provinsi. Keterbatasan anggaran kesehatan berdampak pada 

kualitas pelayanan, implementasi program, monitoring, dan evaluasi program. 

Akreditasi terhadap institusi pelayanan kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) 

dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas layanan, ketersedian fasilitas, 

dan manajemen pelayanan kesehatan. Pada proses akreditasi, evaluasi terhadap 

kapasitas dari tenaga kesehatan sangat terbatas. Penelitian ini juga menemukan 

terbatasnya kerja sama antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam 

mencegah dan mengendalikan pneumonia anak. Pengetahuan masyarakat tentang 

pneumonia masih terbatas khususnya berkaitan dengan konsep penyakit, 

pencegahan, dan tindakan yang harus dilakukan. Masalah yang berkaitan dengan 

kebijakan pemerintah tentang asuransi kesehatan (BPJS: Badan Jaminan Sosial 
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Kesehatan di Indonesia) ditemukan pada penelitian ini khususnya berkaitan dengan 

proses administrasi yang sangat kompleks dan memberatkan serta sistem 

penggantian biaya BPJS yang banyak terkendala dengan keterlambatan pembayaran 

dari pihak BPJS ke rumah sakit beresiko terhadap penurunan kualitas layanan yang 

diberikan.  

 

Kesimpulan dan Saran: Berbagai hambatan berkaitan dengan pencegahan dan 

penanggualangan pneumonia yang teridentifikasi pada hasil penelitian ini 

membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas profesi untuk mengatasinya. 

Advokasi dibutuhkan untuk mengembangkan mekanisme kontrol dan koordinasi 

untuk meningkatkan pelayananan kesehatan yang berkaitan dengan pneumonia dan 

program follow-up pasien pneumonia setelah dirawat di rumah sakit. Perlu 

dikembangan metode pencatatan data yang terintegrasi dari berbagai institusi 

kesehatan (puskesmas, rumah sakit, pelayanan kesehatan mandiri, dinkes 

kabupaten, dinkes provinsi dan kementerian kesehatan) untuk meningkatkan 

keakuratan data pneumonia anak yang akan berpengaruh terhadap program 

pencegahan dan penanggulangan penyakit tersebut. Pentingnya meningkatkan 

pengetahuan tentang pneumonia di kalangan petugas kesehatan, masyarakat, kader 

dan LSM. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan kader sangat dibutuhkan 

karena mereka bekerja di garis depan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. 

Sangat penting untuk mengadvokasi peningkatan anggaran khususnya kegiatan 

promosi kesehatan bagi masyarakat dan pelatihan pneumonia bagi petugas 

kesehatan sebagai bagian dari strategi pencegahan dan penanggulangan pneumonia. 

Diperlukan peningkatan kerjasama antara pemerintah dan organisasi 

kemasyarakatan karena oraginsai-organisasi tersebut memiliki komitmen yang 

tinggi untuk berpatisipasi pada pembangunan sektor kesehatan dan mereka aktif 

pada kegiatan pencegahan dan penanggulangan pneumonia anak. Berkaitan dengan 

layanan BPJS hendaknya ada fleksibilitas berkaitan dengan regualasi sistim rujukan 

di daerah-daerah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) sehingga 

kemudahan akses bagi anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dapat 

ditingkatkan.  Hasil penelitian ini menunjukkan masih diperlukan penelitian lanjut 

berkaitan dengan topik-topik pencegahan dan penanggulangan pneumonia anak 

yang mungkin akan berguna untuk mensupport keberhasilan program-program 

pneumonia anak. 
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LATAR BELAKANG 
 

Anak usia di bawah lima tahun (balita) adalah populasi yang memiliki risiko 

tinggi menderita berbagai penyakit berbahaya, termasuk Pneumonia. Pneumonia 

adalah salah satu penyebab kematian paling tinggi pada anak di dunia, termasuk di 

Indonesia (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016; World Health 

Organisation, 2013). Pneumonia adalah infeksi pernapasan akut yang disebabkan 

oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur yang menyerang paru-paru terutama alveoli. 

Pada pneumonia anak, alveoli akan terisi dengan nanah atau cairan lain yang 

mengakibatkan kesulitan bernafas, rasa sakit saat bernafas, kekurangan asupan 

oksigen dan beresiko tinggi kematian (World Health Organization, 2016). 

Tingginya angka kematian anak disebabkan oleh pneumonia di dunia 

mendorong lembaga Internasional seperti WHO, UNICEF, dan Save the Children 

untuk mengembangkan pedoman pneumonia anak yang berfokus pada upaya 

pencegahan, perlindungan, dan pengobatan. (Save the Children, 2017; WHO, 2016; 

UNICEF, 2013). Sejak tahun 1984, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

telah mengembangkan program yang berfokus pada upaya promosi, pencegahan, 

dan penguatan manajemen pneumonia (diagnosis dan perawatan) yang berbasis 

keluarga (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Manajemen Terpadu 

Balita Sakit (MTBS) telah diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan sebagai pedoman 

penatalaksanaan pneumonia anak di Indonesia. Meskipun upaya pencegahan telah 

dilakukan namun prevalensi pneumonia tetap tinggi di Indonesia dimana 20 dari 34 

provinsi teridentifikasi memiliki prevalensi pneumonia yang lebih tinggi dari rata-

rata prevalensi Nasional. NTT adalah salah satu provinsi dengan prevalensi 

pneumonia tertinggi di Indonesia yaitu  dua kali lipat dari prevalensi nasional (Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, 2013). Data 

Riskedas (2013) menunjukkan bahwa prevalensi pneumonia di Indonesia meningkat 

dari 2,1% pada tahun 2007 menjadi 2,7% pada tahun 2013. 
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Berdasarkan kondisi pneumonia anak di Indonesia, maka diperlukan analisis 

berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian pneumonia yang meliputi: 

1. Bagaimana persepsi dan opini para pemangku kebijakan tentang pneumonia 

anak? 

2. Bagaimana implementasi kebijakan, peraturan, dan program pencegahan 

pneumonia anak di layanan kesehatan? 

3. Bagaimana pengalokasian anggaran untuk pencegahan dan pengendalian 

pneumonia anak? 

4. Bagaimana pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan pelaporan kasus 

pneumonia anak? 

5. Apakah faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan kejadian pneumonia anak 

pada balita? 

 

Kelima aspek tersebut adalah bagian dari tiga kunci utama pencegahan dan 

pengendalian pneumonia anak yang meliputi protect, prevent, dan treat. Penelitian 

yang menganilisis secara komprehensif kondisi pneumonia anak di Indonesia masih 

terbatas khususnya tentang data, kebijakan, pelaksanaan program dan faktor risiko 

pneumonia anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peraturan dan 

kebijakan tentang Pneumonia anak, implementasi program, dan faktor risiko 

pneumonia anak dengan pendekatan protect, prevent, dan treat. Hasil penelitian ini 

digunakan untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penanggulangan 

pneumonia yang menjangkau semua lapisan masyarakat khususnya kelompok 

marginal dan memberikan rekomendasi berkaitan dengan advokasi pneumonia 

anak. Rekomendasi diberikan kepada pemegang kebijakan di level lokal maupun 

nasional sebagai informasi awal untuk mengembangkan program dan advokasi 

sebagai upaya penurunan angka kesakitan dan kematian pneumonia anak di 

Indonesia. 
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PNEUMONIA PADA ANAK BALITA DI INDONESIA 

Kesakitan dan Kematian Pneumonia pada Anak di Indonesia 

Di dunia, pneumonia adalah penyebab utama kematian pada anak balita. 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, 2016), 16% 

kematian anak disebabkan oleh pneumonia, setiap menitnya dua anak balita 

meninggal dikarenakan pneumonia. 99% kematian anak yang disebabkan oleh 

pneumonia terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. 

  

 

 

 Riskesdas (2013) 

Gambar 2. Prevalensi Pneumonia Balita di Indonesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source:	UNICEF,	2015	

Gambar	1.	Prevalensi	Pneumonia	di	seluruh	dunia	
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Di Indonesia, pneumonia adalah salah satu penyebab utama kematian balita 

(15,5%). Angka kejadian pneumonia meningkat dari 2,1% menjadi 2,7% pada tahun 

2007 dan 2013 (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013). Pemerintah 

Indonesia aktif mengembangkan program untuk mengurangi insiden pneumonia 

sejak tahun 2011 (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2010, 2011); namun 

program tersebut belum menjangkau secara merata di seluruh wilayah Indonesia. 

Beberapa provinsi seperti Aceh, Bangka Belitung, dan NTT menunjukkan prevalensi 

pneumonia yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. 

NTT memiliki prevalensi pneumonia tertinggi di Indonesia (38,5%). 

Prevalensi pneumonia di NTT tersebut dua kali lipat dari prevalensi nasional. Tidak 

ada penjelasan yang rinci terkait penyebab dan faktor resiko yang meningkatkan 

kasus pneumonia. Ada kemungkinan prevalensi pneumonia di NTT lebih besar dari 

prevalensi yang dilaporkan karena pelaporan kasus baru pneumonia sangat rendah 

di beberapa kabupaten termasuk di Sumba Barat. Hal tersebut tergambar pada 

gambar 5 tentang cakupan penemuan kasus baru. 

Gambar 3. Peta provinsi Nusa Tenggara Timur Gambar 4. Peta Kabupaten Sumba Barat 
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 Gambar 5 menunjukkan bahwa cakupan penemuan kasus baru fluktuatif 

setiap tahunnya. Angka cakupan pada tahun 2011 adalah 18%, kemudian sedikit 

meningkat menjadi 19,2% dan 19,3% pada tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2015 

terjadi penurunan yang signifikan menjadi 4,94%. Tidak ada laporan yang jelas 

mengenai penyebab penurunan angka cakupan kasus baru di NTT. 

 Beberapa provinsi yang berlokasi dekat dengan pemerintah pusat juga 

memiliki prevalensi pneumonia yang tinggi, diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan 

Jawa Tengah. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di 

Indonesia. Prevalensi pneumonia di Jawa Barat sama dengan prevalensi nasional 

(18,5%). Tidak ada penelitian sebelumnya yang menilai faktor resiko dan penyebab 

tingginya prevalensi pneumonia di Jawa Barat. Profil Kesehatan Kabupaten Bandung 

melaporkan bahwa ada 214 kasus kematian anak terkait dengan pneumonia pada 

tahun 2016.  

  

Gambar 5. Cakupan Penemuan Kasus Baru 
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Distribusi kasus pneumonia di Kabupaten Bandung disajikan pada Gambar 7 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Peta Jawa Barat                             Gambar 7. Peta Kabupaten Bandung 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. 10 kasus kecamatan dengan Pneumonia tertinggi di Kabupaten Bandung (2016) 

  

 Data menunjukkan bahwa ditemukan 16.889 kasus pneumonia dari 32 

puskesmas di Kabupaten Bandung. Angka tertinggi ditemukan di Kecamatan Nagreg 

(404 kasus), Banjaran (394 kasus), dan Ciparay (381 kasus) (Profil Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bandung, 2016). Tiga area tersebut menunjukkan terdapat faktor risiko 

lingkungan yang berkaitan dengan penyebab terjadinya penyakit pneumonia yaitu 

polusi yang tinggi baik didalam (merokok) maupun diluar rumah (polusi pabrik dan 

kendaraan). 

 Berdasarkan laporan P2-ISPA pada tahun 2016, angka cakupan kasus baru 

pada pneumonia masih jauh dari target Nasional. Data menunjukkan bahwa angka 

cakupan kasus baru pada pneumonia anak balita tahun 2011 sampai 2015 masih 

jauh di bawah target Nasional. Namun, tidak ada penjelasan secara rinci mengenai 

penyebab rendahnya angka cangkupan tersebut. Rendahnya angka cakupan mungkin 

disebabkan karena pelaporan dan pencatatan data pneumonia yang kurang valid 

dari Puskesmas, rumah sakit dan pelayanan kesehatan mandiri. Penyebab lain 
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mungkin dikarenakan petugas kesehatan belum mampu melakukan pencatatan dan 

pelaporan sesuai dengan metode pelaporan yang dikembangkan oleh Kementerian 

Kesehatan. Disisi lain, data pneumonia anak di puskesmas, rumah sakit, dan 

pelayanan kesehatan mandiri belum terintegrasi dengan baik. Beberapa tindakan 

telah dilakukan untuk meningkatkan keakuratan  data pelaporan pneumonia anak 

balita. Namun, data-data tersebut khsuusnya data terbaru  susah diakses, tidak 

dapat diakses, atau bahkan tidak tersedia. Diperlukan data pneumonia balita yang 

komprehensif dan dapat diakses. Data yang valid akan berguna bagi Institusi 

kesehatan maupun non-kesehatan dan organisasi Kemasyarakatan yang ingin 

berpartisipasi dalam meningkatkan kesehatan anak. 

 

 
Gambar 9. Penemuan kasus Pneumonia  anak usia  Balita dari 2011- 2015 

 

  



8 #BerpihakPadaAnak #StopPneumonia
 

Faktor Risiko Pneumonia 

a. Status Nutrisi 

 Di negara-negara berkembang, faktor nutrisi sangat berhubungan dengan 

kasus pneumonia dan kematian yang diakibatkan oleh pneumonia pada anak balita. 

Status nutrisi berhubungan erat dengan status kesehatan anak balita. Status nutrisi 

berkaitan dengan asupan makanan yang kurang, gangguan penyerapan nutrisi, 

kehilangan nutrisi langsung, dan gangguan metabolisme. Status nutrisi yang rendah 

meningkatkan resiko infeksi, menurunkan sistem kekebalan tubuh dan gangguan 

metabolisme (Gibbons, 2013). Penelitian di Indonesia menunjukkan hasil bahwa 

balita dengan status nutrisi buruk memiliki kemungkinan 6,52 kali lebih besar 

tertular pneumonia dibandingkan dengan balita dengan status nutrisi yang baik 

(Hartati, Nurhaeni, & Gayatri, 2012.). 

 Status nutrisi juga merupakan gambaran dari cara orang tua merawat 

anak, faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Aspek-aspek mungkin berbeda di setiap 

wilayah Indonesia. Penelitian di NTT pada tahun 2011 tentang status nutrisi 

menyimpulkan bahwa status nutrisi yang rendah di provinsi tersebut merupakan 

bagian dari efek cara orang tua merawat anak sejak bayi yaitu memberi makan anak 

berupa nasi tanpa lauk pauk. Hal tersebut menggambarkan balita di NTT hanya 

mendapatkan nutrisi berupa karbohidrat dan tidak mendapatkan zat nutrisi lainnya 

(Riyadi, Martianto, Hastusi, Damayanthi, & Murtilaksono, 2011). 

b. ASI Eksklusif 

 Berdasarkan panduan manajemen laktasi (2010), ASI eksklusif adalah 

memberikan makanan bayi hanya dari air susu Ibu tanpa makanan atau minuman 

lain. Pemberian ASI eksklusif yang rendah berkontribusi terhadap kasus pneumonia 

(Cesar, Victora, Barros, Santos, & Flores, 1999). ASI mengandung imunoglobulin 

yang melindungi bayi dari bakteri dan virus. Elemen utama ASI yang memperkuat 

sistem kekebalan bayi adalah protein whey. Protein whey ini mengandung 

laktoferin, IgA sekretori, lisozim, dan faktor bifidus yang pada akhirnya melindungi 

bayi dari berbagai resiko penyakit (Kisah & Paroki, 2008). Studi lain di Indonesia 

juga menunjukkan bahwa menyusui dapat menurunkan kasus pneumonia di 

kalangan balita (Hartati et al, 2012). Selain itu, lamanya pemberian ASI eksklusif 

mempunyai hubungan positif dengan kasus pneumonia pada bayi (WHO, 2016). 
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c. Faktor Lingkungan 

 Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kesehatan balita. Balita 

dengan kondisi lemah dan sistem kekebalan tubuh yang tidak sempurna, berisiko 

tinggi terkena penyakit seperti pneumonia. Faktor lingkungan yang berhubungan 

dengan perkembangan pneumonia pada balita yaitu polusi udara baik di dalam dan 

di luar ruangan (Smith et al., 2011; Phung et al., 2016), paparan asap rokok (Sonego, 

Pellegrin, Becker, & Lazzerini, 2015; Vanker et al., 2016), kepadatan penduduk 

(Bhatt, Paul, & Gulati, 2018), dan sanitasi yang buruk (Chang et al., 2018). 

Mengurangi polusi udara di rumah dan penggunaan kompor minimal asap dapat 

mengurangi kejadian pneumonia berat. Hemat energy di dalam rumah dapat 

mencegah kebakaran, menghemat waktu, ongkos bahan bakar, dan berkontribusi 

terhadap kehidupan yang lebih baik. (Smith et al, 2011). 

 

d. Kemiskinan 

 Status sosial ekonomi keluarga adalah faktor predisposisi yang signifikan  

terhadap kasus pneumonia anak. Studi lintas budaya di Asia, Afrika, dan Amerika 

Latin menemukan hubungan yang signifikan antara kemiskinan, risiko, dan 

keparahan penyakit pneumonia anak (Bedford & Sharkey, 2014; Ibraheem, Johnson, 

& Abdulkarim, 2014; Muhsin, 2014; Nguyen et al., 2017; Pina, Moraes, Freits, & 

Mello, 2017). Studi tersebut menekankan bahwa kemiskinan mengakibatkan kondisi 

rentan yang dapat meningkatkan risiko pneumonia. Kemiskinan berarti kurangnya 

pendapatan untuk membeli makanan dalam jumlah yang cukup dan kualitas 

makanan yang kurang baik, yang mengarah pada kekurangan gizi dan 

ketidakmampuan untuk mengakses layanan kesehatan. Kemiskinan juga 

berhubungan dengan pendidikan rendah, kurangnya pengetahuan, perumahan dan 

sanitasi yang tidak layak, kurangnya akses air bersih, dan perumahan padat 

penduduk juga meningkatkan risiko pneumonia anak (Nguyen et al., 2017; Tiewsoh 

et al., 2009; Zeng et al., 2013.). 

 Penelitian yang ada mendefinisikan kemiskinan dari berbagai sudut 

pandang dan beresiko terhadap perbedaan penafsiran dari arti kemiskinan tersebut. 

Beberapa penelitian mengkategorikan kemiskinan berdasarkan penilaian responden 
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namun penelitian lain mengkategorikan kondisi sosial ekonomi menggunakan 

instrument tertentu. Di negara-negara berkembang, di mana sebagian penduduknya 

bergantung pada pertanian atau buruh sehingga penghasilan tetapnya susah untuk 

diukur. Kemiskinan juga dapat di ukur dengan mengobservasi tempat tinggal, harta 

yang dimiliki dan  layanan yang dapat diakses (Wonodi et al., 2012). 

 

e. Gender, Norma Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

 Beberapa penelitian menunjukan hasil bahwa anak laki-laki berisiko lebih 

tinggi mengalami pneumonia daripada anak perempuan (Bari, Siddiqui, Alam, & 

Hossain, 2007; Muhsin, 2014; Puspitasari & Syahrul, 2015.). Penjelasan medis 

tentang risiko pneumonia lebih besar di antara anak laki-laki tidak ada, meskipun 

penjelasan sosial-budaya menghubungkan antara gender dan kesehatan. Di kalangan 

masyarakat, anak laki-laki dianggap secara fisik lebih kuat dan lebih kebal terhadap 

penyakit dibandingkan dengan anak perempuan. Berkaitan dengan perilaku dalam 

membesarkan anak, anak laki-laki diberi lebih banyak kesempatan untuk 

mengeksplorasi berbagai hal sehingga secara fisik anak laki-laki lebih terpapar 

terhadap faktor-faktor risiko pneumonia, seperti polusi udara di dalam dan di luar 

rumah. Studi lanjut diperlukan untuk menjelaskan lebih mendalam tentang jenis 

kelamin dengan resiko penyakit pneumonia.  

 Norma gender dan status wanita disebutkan sebagai faktor predisposisi 

pneumonia anak (Bedford et al., 2014). Studi menemukan bahwa status sosial 

ekonomi perempuan dikaitkan dengan kesehatan anak dan keluarga karena di 

masyarakat perempuan dipersepsikan sebagai pengasuh utama bagi anak dan 

keluarga. Penelitian di Nigeria menemukan bahwa anak-anak yang mengalami 

pneumonia berat lebih mungkin berasal dari keluarga yang, memiliki ibu dengan usia 

muda dan kurang berpendidikan. Ibu dengan karakteristik tersebut cenderung tidak 

mempertimbangkan upaya-upaya pencegahan penyaki dan perawatan kesehatan 

ketika anak-anaknya sakit (Ibraheem et al., 2014.).  

 Penelitian lain menujukkan bahwa kurangnya kemampuan ibu dalam 

mengambil keputusan berkaitan dengan kesehatan reproduksi khususnya jarak 

kehamilan dan praktik mengasuh anak adalah faktor resiko lain terjadinya 

pneumonia anak. Perempuan mempunyai tugas mengasuh anak-anak namun 
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terbatas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan.  Penelitian di 

Bangladesh, Ibu–ibu ingin membawa anaknya ke rumah sakit ketika terjadi 

pneumonia namun pendapat tersebut tidak dihargai sehingga perawatan anak tidak 

maksimal (Ferdous et al., 2014.).  Penelitian lain juga menunjukkan bahwa paritas 

tinggi dan frekuensi kelahiran anak dikaitkan dengan pneumonia anak (Pina et al., 

2017). Selain itu, norma-norma yang berkaitan dengan maskulinitas dan rokok 

adalah faktor yang memperluas praktik kebiasaan merokok karena merokok 

dianggap perilaku yang dapat diterima oleh orang dewasa namun berdampak pada 

anggota keluarga yang lain yaitu menjadi perokok pasif (Bari et al., 2007). 

 

f. Akses ke Fasilitas Kesehatan 

 Akses ke fasilitas kesehatan adalah kunci utama dalam pencegahan dan 

penanggulangan pneumonia anak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akses 

ke fasilitas kesehatan adalah penentu kuat perilaku kesehatan. Ketika fasilitas 

kesehatan tidak mudah diakses, orang tua atau keluarga tidak membawa anak-anak 

yang sakit ke rumah sakit atau PUSKESMAS sehingga mengakibatkan keterlambatan 

perawatan anak. Mulholland et al. (2008) mengemukakan bahwa penundaan 

pengobatan meningkatkan keparahan penyakit yang dapat menyebabkan kematian 

anak. 

 Faktor internal dan eksternal berperan dalam mengakses fasilitas 

kesehatan. Penelitian lintas budaya di negara-negara berkembang di Asia, Afrika, 

dan Amerika Selatan menemukan bahwa masalah pendapatan, kurangnya 

pengetahuan, jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan, kondisi geografis, fasilitas dan 

transportasi yang tidak memadai, dan distribusi layanan kesehatan yang tidak 

merata di berbagai wilayah menjadi faktor yang penyebab keluarga tidak  membawa 

anak-anaknya untuk mendapatkan perawatan medis yang efektif sejak awal sakit 

(Ferdous et.al, 2014; Bedford, 2014). Survei berbasis masyarakat pada  3.327 rumah 

tangga dan 5.249 keluarga dengan anak di bawah enam tahun di Filipina menemukan 

bahwa jauhnya jarak rumah  ke fasilitas kesehatan secara signifikan terkait dengan 

terjadinya pneumonia dan pencarian perawatan dilayanan kesehatan seperti rumah 

sakit sehingga anak berisiko menderita pneumonia berat (Kosai et al., 2015). 

Mulholland et al. (2008) menyampaikan bahwa kasus pneumonia anak dan risiko 
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terjadinya pneumonia lebih tinggi terjadi di daerah pedesaan atau terpencil yang 

jauh dari layanan kesehatan dibandingkan dengan daerah perkotaan. 

 Salah satu strategi yang dikembangkan untuk meningkatkan akses ke 

fasilitas kesehatan adalah dengan menyediakan klinik keliling untuk kelompok 

masyarakat yang sulit dijangkau, dan distribusi pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat secara merata (Checchi, 2012; Kosai et al, 2015). Pada konteks negara-

negara berpenghasilan rendah, dimana fasilitas kesehatan sering tidak memadai, 

penelitian menunjukkan bahwa peningkatan peran tenaga kesehatan di masyarakat 

merupakan alternatif untuk meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan, khususnya 

pencegahan dan penanggulangan dini pneumonia anak. Pemberdayaan dan 

peningkatan kapasitas tenaga kesehatan masyarakat menjadi pertimbangan yang 

penting (Aftab et al., 2018).  Penelitian-penelitian yang ada hanya membahas 

pengaruh praktik dan kebijakan fasilitas kesehatan terhadap akses masyarakat dan 

pemanfaatan layanan kesehatan. Diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengkaji  

kesiapan dan efektivitas fasilitas layanan kesehatan dalam menyediakan perawatan 

yang berkualitas dan meminimalkan risiko pneumonia. Temuan dari penelitian di 

Bangladesh, Kenya, Nigeria dan Niger mengidentifikasi kendala-kendala pelayanan 

kesehatan seperti waktu tunggu yang lama, prosedur administrasi yang rumit, 

persediaan obat yang terbatas, kurangnya kepercayaan pada layanan kesehatan, 

komunikasi yang buruk antara tenaga kesehatan dan pasien, dan keterbatasan jenis 

layanan adalah hambatan-hambatan yang teridentifikasi dalam pemanfaatan layanan 

kesehatan (Ferdous et al., 2014; Bedford et al., 2014). Perawatan kesehatan anak 

komprehensif yang mencakup pemantauan status gizi, imunisasi, ANC, dan 

perawatan penyakit dapat berperan penting dalam mengurangi rawat inap 

pneumonia anak (Pina et al., 2017). 

g. Pengetahuan, Sikap dan Perilaku berkaitan dengan Pneumonia anak 

 Penelitian yang ada menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, dan perilaku 

tentang pneumonia anak mempengaruhi kejadian dan tingkat keparahan penyakit 

tersebut. Ketidakmampuan dalam mendeteksi tanda-tanda pneumonia dan perilaku 

kesehatan yang kurang (mis. Penggunaan obat tradisional atau obat bebas, praktik 

gizi buruk) menjadi faktor penyebab tidak tepatnya pemilihan perawatan kesehatan. 

Bruce at al. (2014) menemukan bahwa persepsi ibu terhadap keparahan pneumonia 
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berkaitan dengan perilaku dalam menentukan pelayanan kesehatan. Penelitian di 

rural area Bangladesh menemukan bahwa masyarakat kecenderungan menganggap 

pneumonia sebagai penyakit tidak berbahaya, kurangnya pengetahuan tentang 

tingkat keparahan pneumonia anak, dan kurangnya dukungan dan bantuan dari 

anggota keluarga lain untuk membawa anak ke rumah sakit adalah faktor-faktor 

yang mempengaruhi orang tua untuk membawa anak mereka ke laayanan kesehatan 

tepat waktu (Ferdous et al. 2014). Studi di Pakistan menemukan bahwa 

keterlambatan untuk mencari perawatan medis terkait dengan ketidakmampuan 

pengasuh atau orang tua untuk mengenali gejala pneumonia anak dan kebiasaan 

mengobati anak sakit dengan obat tradisional (Aftab, 2018). 

 Penelitian-penelitian yang ada saat ini menggambarkan bahwa sebagian 

besar pengasuh utama anak adalah perempuan (ibu), hal tersebut menguatkan 

justifikasi pemisahan gender yang menempatkan tanggung jawab pengasuhan anak 

pada perempuan. Dinamika gender dapat menjadi penghalang perilaku pencegahan 

penyakit dan pengobatan pada pneumonia anak. Perempuan diposisikan sebagai  

pengasuh anak dan laki-laki memiliki hak istimewa salah satunya anggapan wajar 

bagi laki-laki untuk merokok. Penelitian lebih lanjut diperlukan terutama berkaitan 

dengan peran perawat Puskesmas,  peran perawat di masyarakat, dan organisasi 

sosial berbasis masyarakat lainnya dalam mengubah pengetahuan, sikap, dan 

perilaku sehubungan dengan pneumonia anak. 

 

Pencegahan dan Penanggulangan Pneumonia di Indonesia 

 Tingginya angka mortalitas dan morbiditas karena pneumonia pada balita 

di dunia mendorong WHO dan organisasi lain seperti UNICEF dan Yayasan Save 

the Children untuk membuat program, metode, dan strategi spesifik pneumonia 

(The Save The Children Fund, 2017; United Nations Children's Fund, 2016; World 

Health Organization, 2013). Organisasi tersebut mengeluarkan program dan 

strategi yang dapat digunakan secara global, terutama di negara-negara 

berkembang. Fokus utama dari program pneumonia terdiri dari tiga kegiatan inti, 

yaitu melindungi, mencegah, dan mengobati anak dengan pneumonia. Integrasi 

program pengendalian pneumonia dari tiga organisasi internasional disajikan pada 

tabel 1. 
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Tabel 1. Pedoman untuk Program Penanggulangan Pneumonia 

Protect Prevent Treat 

Tujuan: 
Mempertahankan kesehatan 
dan perilaku hidup sehat 
anak sejak lahir 
 
Program 
1. ASI eksklusif 
2. Nutrisi yang baik 
3. Suplemen Vit A 
4. Kesetaraan pembangunan 

dan layanan kesehatan 
didaerah pedesaan-
perkotaan, ekonomi 
rendah-tinggi  

5. Memperkuat kebijakan 
kesehatan nasional 

6. Pemberdayaan 
masyarakat: kader, 
organisasi profesi, 
keluarga dengan risiko 
Pneumonia, organisasi 
masyarakat 

7. Penelitian  
 

 

Tujuan: 
Mencegah anak-anak terkena 
Pneumonia 
 
Program 
1. Vaksinasi 
2. Ketersediaan obat 
3. Air bersih dan sanitasi 
4. Cuci tangan dengan sabun 
5. Mengurangi polusi rumah 

tangga dan udara 
6. Perlindungan HIV 
7. Memperkuat kebijakan 

kesehatan nasional 
8. Pemberdayaan 

masyarakat: Kader, 
organisasi profesi, 
keluarga dengan risiko 
Pneumonia, organisasi 
kemasyarakatan 

9. Penelitian  

Tujuan: 
Mengobati anak yang 
menderita Pneumonia 
 
Program 
1. Asuransi Kesehatan 
2. Aksesibilitas ke fasilitas 

kesehatan 
3. Fasilitas di pelayanan 

kesehatan 
4. Memperkuat kebijakan 

kesehatan nasional 
5. Pasokan dan distribusi 

obat pneumonia 
6. Pemberdayaan 

masyarakat: keluarga 
dengan Pneumonia 

7. Penelitian  

Sources: (The Save The Children Fund, 2017; United Nations Children’s 
Fund, 2016; World Health Organisation, 2013) 

 

 Pedoman program pengendalian pneumonia dari WHO dan UNICEF, 

disebut Rencana Aksi Global terintegrasi untuk Pencegahan dan Pengendalian 

Pneumonia dan Diare (Integrated Global Action Plan for the Prevention and Control of 

Pneumonia and Diarrhoea or GAPPD). Pedoman tersebut telah diadopsi oleh banyak 

negara, terutama negara-negara berkembang yang memiliki angka pneumonia tinggi 

seperti Kenya, Senegal, Bangladesh, Sudan, dan Rwanda (Qazi et al., 2015). 

Indonesia telah mempunyai pedoman pengendalian pneumonia yang dikembangkan 

Kementerian Kesehatan Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

2010, 2011, 2016). 

 Pedoman pengendalian pneumonia di Indonesia telah dikembangkan sejak 

tahun 1984 sebagai bagian dari program Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan 

Akut (ISPA), dengan revisi terbaru dirilis pada tahun 2016 (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2016). Konten utama dari program pengendalian ISPA di 
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Indonesia hampir sama dengan panduan Pneumonia anak yang diterbitkan oleh 

WHO, namun Indonesia berfokus pada dua pendekatan khusus yaitu untuk 

penguatan peran keluarga dan layanan kesehatan. Kegiatan pokok pada penguatan 

peran keluarga termasuk kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, 

sementara pendekatan layanan kesehatan berfokus pada tindakan diagnostik dan 

pengobatan. Meskipun tidak ditulis dengan jelas, program pengendalian pneumonia 

Indonesia melibatkan kolaborasi lintas sektoral antara layanan kesehatan, dinas 

kesehatan, masyarakat, dan LSM, peran masing-masing komponen telah 

dicantumkan pada buku pedoman penanggulangan ISPA dijelaskan dalam 52 poin 

kegiatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).  

Kegiatan pencegahan dan penanggulangan ISPA termasuk Pneumonia  

sebagian besar menjadi peran pelayanan kesehatan dan dinas kesehatan baik daerah, 

provinsi maupun kementerian kesehatan. Disisi lain keterlibatan komponen 

masyarakat seperti masyarakat, organisasi profesi, kader, dan LSM terbatas. Peran 

masyarakat dan LSM dijabarkan sangat umum dibandingkan dengan peran pelayanan 

kesehatan dan pemerintah. Pedoman tersebut juga tidak menyebutkan tentang 

keterlibatan komponen sosial lainnya seperti organisasi profesi kesehatan, 

universitas atau sekolah kesehatan, dan relawan kesehatan atau kader dalam 

program pencegahan pneumonia. Hal ini mungkin dapat berdampak pada peran dan 

partisipasi masyarakat yang terbatas dalam mencegah Pneumonia dan dapat juga 

memengaruhi kesadaran mereka terhadap penyakit Pneumonia, khususnya pada 

anak. Salah satu dampaknya adalah terbatasnya penelitian yang mengkaji peran 

masyarakat dalam mencegah pneumonia, meskipun komponen masyarakat memiliki 

potensi besar untuk membantu pemerintah dalam mengurangi angka mortalitas dan 

morbiditas  yang disebabkan karena pneumonia pada anak. 

 Kementerian Kesehatan Indonesia melalui Direktorat Jenderal 

Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (P2PL) telah menerbitkan modul 

Tatalaksana Standar Pneumonia sejak 2010 (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2010). Modul menjelaskan secara rinci tentang tindakan untuk mencegah 

dan mengobati pneumonia terutama di komunitas dan layanan Puskesmas. Isi modul 

termasuk tindakan yang praktis dan mudah terkait dengan pneumonia, seperti 

pedoman dalam menilai batuk dan pernapasan pada anak-anak, klasifikasi tanda dan 
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gejala berdasarkan usia, keputusan pengobatan dan konseling rujukan untuk ibu 

dengan pneumonia, tindak lanjut atau kunjungan rumah oleh petugas kesehatan, 

dan aplikasi modul tatanan layanan di Puskesmas. Modul ini menyediakan informasi 

tentang panduan terkait pelaporan dan pencatatan, identifikasi logistik yang 

dibutuhkan untuk program pencegahan dan penanggulangan Pneumonia, dan rumus 

untuk menghitung perkiraan kejadian pneumonia per tahun. Modul Tatalaksana 

Pneumonia sangat lengkap untuk menjadi pedoman praktis dalam mencegah dan 

menanggulangi Pneumonia di layanan Puskesmas, namun tidak ada modul berkaitan 

dengan manajemen Pneumonia untuk pasien, keluarga, atau anggota masyarakat 

lainnya. Peran peran keluarga atau komponen sosial lainnya sangat potensial apabila 

ada panduan yang jelas sehingga meningkatkan partisipasi komunitas mencegah 

pneumonia karena dukungan sosial merupakan bagian dari sistem kesehatan. 

 Kementerian Kesehatan memperkuat kebijakan pedoman Pneumonia 

dengan menerbitkan berbagai kebijakan dan peraturan kesehatan lain yang disahkan 

secara hukum oleh legislatif, presiden, atau menteri kesehatan. Tujuan dari 

kebijakan dan peraturan hukum pemerintah adalah untuk meningkatkan kesehatan 

masyarakat, contohnya dibuatnya Standar Pelayanan Kesehatan Minimum (SPM) 

diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2016, ASI Eksklusif diatur  

dalam peraturan pemerintah No. 33 tahun 2012, dan Pemberdayaan Masyarakat 

dan Partisipasi dalam Pembangunan Kesehatan diatur dalam peraturan Menteri 

Kesehatan No. 65 tahun 2013 (kebijakan dan peraturan pemerintah lainnya 

terlampir). Departemen Kesehatan Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan 

dan peraturan kesehatan untuk kesehatan masyarakat, namun  peraturan-peraturan 

tersebut minim sosialisasi, sehingga secara tidak langsung dapat membatasi 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Selain itu, program 

pedoman Pneumonia di Indonesia khususnya modul pedoman penangulangan 

Pneumonia belum diperbaharui sejak 2010, sehingga terdapat beberapa poin yang 

berbeda dengan pedoman pencegahan dan penanggulangan Pneumonia dari  WHO.  

Program Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) telah terbukti efektif dalam 

meningkatkan cakupan layanan dan pencegahan pneumonia pada anak Balita, namun 

tidak disebutkan dalam pedoman ISPA terbaru. 

 Data terbaru mengenai angka kematian, prevalensi, dan kejadian 
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pneumonia anak di Indonesia terbatas. Data yang akurat dan komprehensif tentang 

Pneumonia anak sangat dibutuhkan saat ini. Keberadaan data yang komprehensif 

dapat bermanfaat bagi lembaga atau organisasi yang bekerja untuk meningkatkan 

kesehatan anak-anak termasuk analisis faktor-faktor yang berpengaruh pada 

Pneumonia anak seperti status gizi, faktor lingkungan, kondisi sosial dan ekonomi, 

pemberdayaan perempuan, pengetahuan, sikap, dan perilaku berkaitan dengan 

pneumonia, dan akses ke fasilitas kesehatan. Studi yang ada pada umumnya bersifat 

klinis dan menggunakan pendekatan riset kuantitatif. Riset kualitatif diperlukan, 

terutama untuk menjelaskan faktor-faktor non-klinis yang terkait dengan penyakit 

ini. Kesenjangan lain yang diidentifikasi meliputi kurangnya penelitian dalam konteks 

Budaya Indonesia, penelitian yang tidak memadai tentang kebijakan negara terhadap 

pneumonia anak, jumlah studi yang terbatas tentang kapasitas dan kinerja lembaga 

kesehatan dalam menangani pneumonia anak, riset yang terbatas di daerah 

pedesaan dan daerah tertinggal, dan kurangnya studi berbasis populasi. Selain itu, 

peran agama dan budaya dalam memahami pneumonia pada anak belum diteliti 

secara mendalam, meskipun penelitian dari berbagai negara menunjukkan 

pengaruhnya terhadap kesehatan, terutama perilaku kesehatan dan pengobatan. 

 

 

KERANGKA TEORI  
 Studi literature yang dilakukan telah mengarahkan peneliti dalam 

pengembangan kerangka teori untuk penelitian analisis situasi Pneumonia anak. 

Kerangka teori untuk penelitian ini dinamakan Bright as The Sunshine (Gambar 10). 

Kerangka kerja ini dikembangkan berdasarkan hasil tinjauan literatur terhadap 

laporan dan data Pneumonia anak, publikasi artikel penelitian, kebijakan dan 

pedoman Pneumonia di Indonesia, dan program dan pedoman program 

internasional (termasuk program pengendalian pneumonia) (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2016; Yayasan Save The Children, 2017; UNICEF, 

2016; Organisasi Kesehatan Dunia, 2013). 
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Sources: Save the Children, UNICEF, WHO 
Gambar 10. Kerangka Analisis Situasi 

 

 

Kerangka teori ini di lambangkan dengan matahari sebagai metafor. 

Matahari ini memancarkan lapisan cahaya yang kuat dan berbeda-beda. Setiap 

lapisan melambangkan komponen yang menjadi bagian dari penelitian analisis situasi 

Pneumonia pada anak. Lapisan terluar cahaya matahari menyebar ke segala arah, 

menggambarkan berbagai sumber data yang terlibat dalam penelitian ini seperti 

masyarakat (keluarga, kader, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi 

kesehatan), layanan kesehatan (Pusat Kesehatan Masyarakat, dan rumah sakit), 

pemegang kebijakan kesehatan (kementerian kesehatan, dinas kesehatan di tingkat 

provinsi dan kabupaten), dan pihak-pihak terkait seperti produsen vaksin, dan dinas 

perumahan rakyat. Sumber-sumber ini menginformasikan lapisan berikutnya, yaitu 

kegiatan kesehatan, perilaku, dan kebijakan sebagai bagian dari tiga kegiatan inti 
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yaitu melindungi, mencegah, dan mengobati. Di lapisan terdalam adalah inti 

matahari, yang sesuai dengan inti dari tujuan proyek ini yaitu untuk mengurangi 

angka morbiditas dan mortalitas pneumonia anak. 

 

METODE 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini mengaplikasikan desain penelitian mixed methodes (gabungan 

kualitatif dan kuantitatif riset), dengan mengunakan desain pendekatan concurrent 

triangulasi yaitu data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan secara bersamaan 

(Castro, Kellison, Boyd, & Kopak, 2010). Metode ini dirancang untuk 

mengeksplorasi analisis situasional advokasi kesehatan anak spesifik pada penyakit 

pneumonia dengan menggunakan berbagai sumber data untuk menemukan bukti 

empiris dari pelaksanaan program, kebijakan, dan peraturan yang berkaitan dengan 

pneumonia di Indonesia. Keuntungan dari metode ini adalah meminimalkan 

kelemahan yang terkait dengan menggunakan satu metode dalam riset seperti 

kuantitatif atau kualitatif saja, sehingga memberikan pemahaman penelitian yang 

lebih kaya dan lebih baik. Desain penelitian ini disajikan pada diagram 1. 

 

(Marshall et al., 2013) 

Diagram 1. Desain Penelitian 
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Tempat, Waktu, dan Partisipan Penelitian 
Pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dilakukan pada bulan Agustus 

2018. Data dikumpulkan di tiga wilayah yaitu Jakarta, Nusa Tenggara Timur dan 

Provinsi Jawa Barat. Data dari para pemangku kebijakan dikumpulkan dari 

partisipan di Jakarta untuk level nasional, Kota Bandung dan Kupang untuk tingkat 

provinsi, dan tingkat kabupaten di Sumba Barat dan Kabupaten Bandung. Sementara 

itu, data dari keluarga dengan riwayat Pneumonia dan resiko tinggi Pneumonia 

dikumpulkan di Kabupaten Sumba Barat (Nusa Tenggara Timur) dan Bandung (Jawa 

Barat). 

Data kualitatif dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dengan tiga 

sumber utama yaitu masyarakat, pemerintah, dan pelayanan kesehatan di tingkat 

nasional, provinsi, kabupaten, dan kecamatan (lampiran: Partisipan wawancara). 

Enam puluh enam (66) orang berpartisipasi dalam wawancara. Mereka mewakili 

pejabat pemerintah, non-pemerintah, dan yang memiliki tanggung jawab dalam 

perencanaan dan implementasi program-program yang berkaitan dengan 

pneumonia. Partisipan tersebut adalah pejabat dari Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara 

Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat dan Bandung, administrator dan 

penyedia layanan masyarakat dan kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat, LSM yang 

terlibat dalam menjalankan program pneumonia, organisasi profesi kesehatan, 

kelompok relawan kesehatan (kader), dan produsen dan distributor obat dan 

vaksin pneumonia. 

Data kuantitatif diperoleh dari dua kelompok yaitu keluarga dengan riwayat 

pneumonia dan keluarga dengan risiko tinggi pneumonia yang tinggal di 8 kecamatan 

di Kabupaten Bandung dan 7 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat. Keluarga 

dengan riwayat pneumonia adalah keluarga yang mempunyai anak dengan riwayat 

pneumonia berdasarkan data dari PUSKESMAS dan telah terdaftar sebagai pasien 

Pneumonia dalam satu tahun terakhir. Sementara itu, keluarga berisiko 

didefinisikan sebagai keluarga yang memiliki beberapa faktor risiko yang dapat 

berkontribusi untuk terkena Pneumonia anak. Faktor-faktor risiko ini ditentukan 

berdasarkan studi literature, dan termasuk juga karakteristik rumah tangga dan 
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lingkungan seperti sosial-ekonomi yang rendah, tinggal di dekat keluarga dengan 

riwayat pneumonia, memiliki paparan tinggi terhadap polusi di dalam dan di luar 

rumah, tinggal di lingkungan dengan standar sanitasi yang rendah, dan memiliki anak 

yang tidak mendapatkan ASI. 404 responden berpartisipasi dalam survei kuantitatif, 

namun karena beberapa responden tidak mengisi lembar survei dengan lengkap, 

sehingga total 361 responden (tabel 3). Dari total responden, 213 berasal dari 

Kabupaten Bandung dan 148 dari Sumba Barat. Perbedaan jumlah responden antara 

kedua daerah terkait dengan beberapa faktor, termasuk aksesibilitas geografis, 

kepadatan penduduk, dan budaya. Langkah-langkah penelitian berdasarkan tujuan 

penelitian dijelaskan secara singkat pada Tabel.2.
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 Responden yang berpartisipasi pada survei dijelaskan pada table 3.  

Tabel 3. Distribusi responden keluarga di Kabupaten Bandung dan 

Sumba Barat 

No Tempat Keluarga dengan Riwayat 
Pneumonia 

Keluarga dengan 
Resiko Tinggi 
Pneumonia 

1 Kabupaten 
Bandung  

49 164 

2 Kabupaten 
Sumba Barat 

41 107 

 

Instrumen Penelitian 

 Instrumen pengumpulan data survei dikembangankan berdasar berbagai 

teori dan beberapa instrumen baku seperti kuisioner untuk mengevaluasi 

pengetahuan, sikap dan perilaku tentang penyakit pernafasan pada anak dan 

masyarakat, dan teori Penilaian Kebutuhan Kesehatan Masyarakat (World Health 

Organization, 2001), Instrumen Gaya Hidup Multidimensi, dan Instrumen Penilaian 

Kualitas Perawatan dan Intervensi (Abildgaard, Saksvik, & Nielsen, 2016; McGlynn, 

Elizabeth, Damberg, Kerr, & Schuster, 2000; Sarrafzadegan, Rabiei, Alavi, Abedi, & 

Zarfeshani, 2011). Berdasarkan teori dan instrument baku yang ada maka 

dikembangkan dua instrumen dalam penelitian ini yaitu instrumen survei dan format 

semi-struktur untuk interview.  

 Instrumen survei mengkaji enam komponen yang berkaitan dengan anak, 

keluarga dan karakteristik lingkungan yang dapat berhubungan dengan risiko 

pneumonia, untuk detail komponen dan jumlah pertanyaan dijelaskan pada table 4. 

Instrumen ini telah diuji sebelum digunakan untuk pengumpulan data di lapangan. 

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa konten dan alur pertanyaan dapat   

dipahami oleh partisipan. Sementara itu, wawancara kualitatif dilkukan untuk 

mengumpulkan informasi terkait aspek-aspek, yaitu: a) peran lembaga dalam sistem 

kesehatan Indonesia, b) persepsi tentang pneumonia anak di Indonesia dan di 

daerahnya, c) pentingnya program pneumonia, d) program pneumonia untuk 

pencegahan dan menanggulangi penyakit, e) pencapaian program, f) anggaran dana 
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program, g) faktor pendukung dan penghambat, serta tantangan dalam 

implementasi program, dan h) upaya dan rencana untuk mengatasi kendala dan 

tantangan yng dihadapi. 

 

Tabel 4. Komponen Instrumen Survei 

No. Komponen Jumlah Soal 
1 Sosio-demografis 10 

2 Riwayat Perkembangan Anak 9 

3 Riwayat Kesehatan Anak 6 

4 Akses ke Layanan Kesehatan 11 

5 Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku terhadap Pneumonia 17 

6 Sanitasi Rumah, Air, dan Polusi 34 

 

 

Prosedur Penelitian 

Pengumpulan Data Kualitatif: Wawancara 

Prosedur dan proses pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara 

wawancara. Langkah-langkah pengumpulan data kualitatif adalah sebagai berikut: 

1. Mengajukan izin untuk penelitian kepada kantor Kesbangpol Provinsi Jawa 

Barat dan Nusa Tenggara Timur, Kementerian Kesehatan, dan Dinas 

Kesehatan Kabupaten. 

2. Sebelum pengumpulan data, dilakukan latihan wawancara bagi pewawancara, 

dan memahami isi/pertanyaan, dan proses wawancara kualitatif. 

3. Mengidentifikasi dan memberikan penjelasan awal tentang penelitian kepada 

partisipan. 

4. Menentukan jadwal waktu dan tempat untuk wawancara dengan partisipan. 

5. Melakukan wawancara individu, dimulai dengan memberikan informasi tentang 

penelitian, meminta persetujuan, mengisi lembar persetujuan jika berkenan, 

dan dilanjutkan dengan wawancara selama 30-60 menit. Proses wawancaa 

direkam oleh pewawancara menggunakan alat perekam. 
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6. Setelah pengumpulan data, pewawancara meminta informasi kontak partisipan 

yang dapat dihubungi jika diperlukan data tambahan. 

7. Proses pengumpulan data diakhiri dengan pemberian kenang-kenangan sebagai 

tanda terimakasih atas informasi dan waktu yang diberikan. 

 

Pengumpulan Data Kuantitatif: Survei 

1. Mengajukan izin penelitian ke kantor Kesbangpol provinsi Jawa Barat dan Nusa 

Tenggara Timur, Departemen Kesehatan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten. 

2. Sebelum pengumpulan data, pelatihan dilakukan bagi peneliti/enumerator 

untuk menyamakan persepsi tentang pengisian kuesioner dan proses 

pengambilan data kuantitatif.  

3. Mengidentifikasi nama dan alamat anak yang pernah menderita Pneumonia 

dalam setahun terakhir dari Puskesmas.   

4. Mengidentifikasi keluarga berisiko tinggi melalui diskusi dengan kader setempat 

dan secara acak memilih mereka sebagai responden. 

5. Berkomunikasi dengan kader kesehatan tentang rencana kunjungan keluarga 

pada keluarga-keluarga yang telah di identifikasi memiliki anak yang pernah 

sakit atau berisiko Pneumonia. 

6. Mengunjungi keluarga dengan riwayat pneumonia dan keluarga dengan risiko 

tinggi pneumonia bersama kader kesehatan. Dalam kunjungan ini, enumerator 

memberikan penjelasan singkat tentang penelitian ini, peneliti mengundang 

responden untuk berpartisipasi dan menjadwalkan survei. Sebagaian besar 

responden setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan mengisi survei 

pada hari tersebut,  tetapi beberapa responden meminta agar dijadwalkan 

kembali karena ada kegiatan lain. 

7. Survei dimulai dengan penjelasan penelitian dan pemberian lembar persetujuan 

untuk berpartisipasi. Survei dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat 

pendidikan responden. Beberapa mampu mengisi sendiri survei dengan 

pendampingan enumerator, tetapi beberapa merasa tidak mampu, dan minta 

enumerator membacakan pertanyaan, dan responden menjawab atau memilih 

jawaban yang tersedia pada lembar survei.  

8. Survei dilengkapi dengan gambar anak dengan pneumonia, seperti gambar 
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tarikan dinding dada. Gambar tersebut sangat membantu pemahaman 

responden tentang Pneumonia terutama, ketika enumerator mengajukan 

pertanyaan tentang gejala pneumonia. 

9. Responden mengisi / menjawab kuesioner selama kurang lebih 25 hingga 35 

menit. 

10. Setelah menyelesaikan kuesioner, enumerator akan meminta ijin untuk 

mengamati rumah responden dan lingkungan sekitarnya selama 10 hingga 15 

menit dan kemudian mengisi lembar survei di bagian observasi keadaan rumah 

dan lingkungannya.  

11. Enumerator memeriksa kuesioner yang telah diisi.  

12. Proses ditutup dengan memberikan hadiah / souvenir kepada responden 

sebagai ucapan terimakasih atas informasi dan waktu yang diberikan. 

 
Analisa Data 
 

Analisis data kuantitatif dimulai dengan mengecek kembali lembar survei dan 

dilanjutkan dengan menginput data dari dua kabupaten ke dalam SPSS versi 24. 

Setelah input data, proses dilanjutkan dengan cleaning yaitu mengeliminasi kuisioner 

yang tidak lengkap, dan melakukan pengkodean data untuk mempersiapkan analisis. 

Analisis data terdiri dari analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Analisis univariat 

dilakukan untuk memperoleh informasi deskriptif tentang variabel yang diamati 

seperti: jumlah / persentase keluarga dengan pneumonia dan tanpa pneumonia, 

tingkat pendidikan rata-rata atau pendapatan, distribusi kasus berdasarkan tingkat 

pengetahuan dan sebagainya. Analisis bivariat dilakukan untuk melihat korelasi 

antara status pneumonia dengan masing-masing variabel independen yang dinilai 

dalam survei. Proses ini berguna untuk mengungkap variabel independen dengan 

potensi untuk dimasukkan kedalam analisis multivariat lebih lanjut. Regresi logistik 

adalah bentuk analisis multivariat yang dilakukan untuk memeriksa faktor-faktor 

yang signifikan terkait dengan penyakit pneumonia. Contoh angka yang dinilai 

dengan jenis analisis ini adalah membandingkan penderita pneumonia dari keluarga 

miskin dan keluarga lebih kaya dengan prediktor lain dinyatakan konstan. 

Pada analisis ini, variabel dependen adalah berpasangan (1 = tidak ada 

pneumonia dan 0 = memiliki riwayat pneumonia). Semua variabel independen 
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analisis dalam dengan model statistic, variabel dikategorikan ke dalam tiga 

kelompok (lihat tabel 6). Kelompok pertama adalah kondisi sosial dan kesehatan 

yang berkaitan dengan anak-anak yang terdiri dari usia, jenis kelamin, jenis makanan 

yang dikonsumsi selama enam bulan pertama kehidupan, status imunisasi, dan 

riwayat diare dalam setahun terakhir. Kelompok kedua terdiri dari kondisi sosial 

ekonomi keluarga yang meliputi: jumlah saudara kandung yang tinggal di rumah yang 

sama, tingkat pendapatan keluarga, tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang 

tua, pengetahuan tentang gejala pneumonia, pengetahuan tentang penyebab 

pneumonia, persepsi tentang pneumonia, dan riwayat pneumonia pada anggota 

keluarga lainnya dalam setahun terakhir. Sementara itu, kelompok ketiga prediktor 

yang mencakup kondisi perumahan dan lingkungan sekitar yaitu: kepadatan rumah, 

kondisi ventilasi, paparan sinar matahari dalam ruangan, derajat paparan polusi di 

dalam dan luar rumah, kebiasaan merokok dalam rumah oleh anggota keluarga, dan 

kondisi di dalam rumah. Beberapa variabel lingkungan seperti ventilasi dan paparan 

sinar matahari dalam ruangan dikumpulkan berdasar pengamatan enumerator. 

 

Tabel 5. Ringkasan Variabel dalam Studi Kuantitatif 

Karakteristik Sosial dan Kesehatan Anak 
Jenis Kelamin (Perempuan = 1; Laki-laki = 0) 
Usia (1-3 tahun = 1; 4-5 tahun = 0) 
Jenis asupan makanan dalam enam bulan pertama (ASI Eksklusif = 1; ASI Non-Eksklusif = 0) 
Status imunisasi (Lengkap = 1; Tidak lengkap = 0) 
Diare setahun terakhir (Ya = 1; Tidak = 0) 

Karakteristik Sosial-Ekonomi Keluarga 

Tingkat pendapatan keluarga (1 = rendah; 2 = menengah; 3 = tinggi) 
Pendidikan ayah (0 = tidak sekolah; 1 = pendidikan dasar; 3 = SMP; 4 = SMA; 5 = diploma; 6 = 
sarjana; 7 = pascasarjana) 
Pendidikan ibu (0 = tidak sekolah; 1 = pendidikan dasar; 3 = SMP; 4 = SMA; 5 = diploma; 6 = 
sarjana; 7 = pascasarjana) 
Pekerjaan ayah (1 = pekerjaan dengan penghasilan tetap; 0 = pekerjaan dengan penghasilan tidak 
teratur) 
Pekerjaan ibu (1 = bekerja; 0 = tidak bekerja) 
Pengetahuan tentang gejala pneumonia (variabel kontinu), Pengetahuan tentang penyebab 
pneumonia (variabel kontinu) 
Persepsi tentang pneumonia (1 = penyakit berbahaya; 0 = penyakit tidak berbahaya) 
Anggota keluarga dengan pneumonia dalam satu tahun terakhir (Ya = 1; Tidak = 0) 
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Situasi Perumahan dan Lingkungan 
Kepadatan rumah (variabel kontinu) Ventilasi (1 = Cukup; 0 = Tidak memadai) 

Paparan sinar matahari dalam ruangan (1 = Cukup; 0 = Tidak memadai) 

Tingkat paparan polusi dalam dan luar rumah (variabel kontinu Tingkat merokok dalam rumah 

(variabel kontinu) 

Debu dalam rumah (1 = Berdebu; 0 = Tidak berdebu) 

 

Analisis Data Kualitatif dimulai dengan mentranskrip hasil wawancara kata 

demi kata sesuai yang disampaikan partisipan. Untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih baik tentang hasil wawancara, peneliti membaca transkrip 5-10 kali untuk 

masing-masing hasil wawancara, dan merangkum hasil wawancara dengan bahasa 

peniliti untuk meningkatkan pemahaman terhadap pesan yang disampaikan 

partisipan pada saat wawancara. Peneliti membaca ulang transkrip asli dan 

memberikan kode pada kalimat yang "bermakna" sesuai dengan pertanyaan 

penelitian. Peneliti mengkategorikan, kemudian menganalisis kategori yang 

ditemukan, dan membandingkan hasil, dan memutuskan tema pengamatan. Data 

hasil wawancara pada penelitian ini sangat besar dan kompleks dari berbagai 

sumber data, maka peneliti menganalisis dengan cara mengelompokkan data 

berdasar sumbernya yaitu: 

1. Institusi pemerintah dengan program kesehatan berkaitan dengan Pneumonia 

(kementerian kesehatan, dinas kesehatan, produsen vaksin dan obat, dan dinas 

perumahan rakyat) 

2. Pelayanan kesehatan pemerintah (rumah sakit dan Puskesmas) 

3. Komunitas (organisasi profesi kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan kader 

kesehatan di masyarakat). 

 Langkah-langkah untuk analisis data kualitatif disajikan pada tabel 6. 

Metode Analisis Komparatif untuk wawancara mengunakan pendekatan analisis 

koparatif untuk penelitian kualitatif dengan metode wawancara berdasar metode 

analisis yang dikembangkan oleh Widiasih (2017).   
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Tabel 6. Analisis data Kualitatif 

Langkah-langkah Analisis data kualitatif dengan Metode Analisis Komparatif 

1. Pre-koding 
• Membaca transkrip berulang-ulang 
• Menentukan unit makna 
• Membuat teks naratif berdasar hasil wawancara dengan bahasa peneliti  
• Mereview kembali teks naratif 
• Mengevaluasi teks naratif daftar pertanyaan wawancara 

2. Koding 
• Proses pengkodean menggunakan perangkat lunak: N-Vivo 10 
• Menentukan Sub- Kategori 
• Menentukan Kategori 

3. Merumuskan Tema 

• Menganalisis kategori  

• Membandingkan data berdasar latar belakang geografis (mis. Pedesaan versus 
perkotaan), budaya, tingkat ekonomi, dan pendidikan 

• Menentukan tema 
4. Menuliskan Tema untuk setiap sumber data, dan Integrasikan tema yang ditemukan dari 

berbagai sumber data, untuk mendapatkan tema besar hasil penelitian berdasar data 
wawancara 

 
 

Analisis kualitatif dengan metode analisis komparatif untuk data hasil 

wawancara terdiri dari empat langkah utama termasuk tahap persiapan koding, 

koding menggunakan perangkat lunak, merumuskan tema, dan deskripsi dan 

integrasi hasil. Proses pengkodean dalam analisis ini menggunakan program 

perangkat lunak NVivo 10. Perangkat lunak ini membantu peneliti dalam mengatur 

informasi hasil wawancara yang sangat besar. Peneliti menentukan tema dari data 

pada masing-masing sumber. Langkah terakhir dari penelitian ini yaitu triangulasi,  

mengintegrasikan tema dari berbagai sumber data untuk mendapatkan gambaran 

besar dari situasi yang diteliti.  

Semua data mentah yaitu rekaman wawancara dan transkipnya dimasukkan 

dan disimpan dalam komputer yang dilindungi dengan kata sandi yang hanya dapat 

diakses oleh peneliti utama. Lembar kuisioner yang diisi oleh responden disimpan 

di lokasi terkunci yang hanya dapat diakses oleh peneliti. Data akan dimusnahkan 

setelah 5 tahun penelitian. 
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Izin dan Etika Penelitian 

 Studi ini dilakukan sesuai dengan peraturan administrasi dan etika yang 

ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Penelitian ini memperoleh 

persetujuan etik dari Komite Etik Universitas Padjadjaran nomor 797 / UN6.KEP / 

EC / 2018 (terlampir). Surat rekomendasi untuk pengumpulan data di lapangan, 

diperoleh dari Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran dan dikirim untuk 

disahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat provinsi dan kabupaten. 

 Surat rekomendasi untuk mengakses responden dan partisipan diperoleh 

dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan nomor referensi 70/1407 / 

Bangkesbangpol dan DPMPTSP.243.4 / 160 / 53.12 / 07/2018 masing-masing di 

Bandung dan Sumba Barat. Selain itu, untuk mengakses Puskesmas di Bandung, tim 

peneliti memperoleh izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Surat No: B / 

11119/070 / VIII / 2018 / SDK). 

 

HASIL 
 

Hasil analisis data kuantitatif, dan kualitataif dijelaskan pada bagian ini,   hasil 

tersebut kemudian di integrasikan termasuk dengan hasil studi literatur untuk 

mendapatkan gambaran besar dari situasi Pneumonia anak di 2 kabupaten.  Hasil 

analisis kuantitatif meliputi karakteristik sosio-demografis responden: karakteristik 

sosial, riwayat kesehatan dan perkembangan anak; karakteristik sosial ekonomi 

keluarga, perumahan dan kondisi lingkungan; akses dan pemanfaatan fasilitas 

kesehatan; pengetahuan, sikap dan perilaku berkaitan dengan pneumonia; dan 

faktor-faktor predisposisi pada pneumonia anak. Studi kualitatif menyajikan tema-

tema hasil analisis dari tiga sumber data; masyarakat, profesional kesehatan, dan 

pemerintah. Setiap tema dilengkapi dengan kutipan opini partisipan yang menunjang 

tema tersebut. Terdapat lima tema utama yang diidentifikasi dalam penelitian yaitu: 

berbagai persepsi tentang pneumonia di antara masyarakat dan pelayanan 

kesehatan; pengetahuan, sikap, dan perilaku yang terkait dengan pneumonia; akses 

dan pemanfaatan layanan kesehatan; peran organisasi masyarakat dalam mencegah 

pneumonia anak; dan hambatan dalam mencegah dan mengimplementasikan 

program pneumonia anak-anak. 
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Temuan dan analisis yang terintegrasi disajikan ke dalam tiga sub-bagian yaitu 

karakteristik sosial-demografi responden, ringkasan tema dari analisis data 

kualitatif, dan temuan integratif dari tiga metode penelitian (yaitu studi literatur, 

penelitian kualitatif, dan penelitian kuantitatif). 

 

Karakteristik Sosial-Demografis Responden 

Tiga ratus enam puluh satu (361) pengasuh anak dengan anak riwayat 

Pneumonia dan resiko tinggi terserang Pneumonia berpartisipasi dalam survei; 59% 

berasal dari Kabupaten Bandung dan 41% dari Kabupaten Sumba Barat. Hubungan 

pengasuh utama dengan anak-anak yang diteliti sebagian besar sebagai yaitu ibu 

(88%), ayah (3,6%) dan anggota keluarga besar (8,4%). Dari anak-anak yang tersebut 

90 (25%) memiliki riwayat pneumonia dalam setahun terakhir dan sementara 75% 

lainnya tidak, masuk kategori sebagai kelompok berisiko. 49 (54%) anak-anak 

dengan riwayat pneumonia tinggal di Kabupaten Bandung dan 41 (46%) tinggal di 

Kabupaten Sumba Barat. 

 Tingkat pendidikan orang tua anak-anak bervariasi, mulai dari pendidikan 

dasar yang tidak lengkap hingga pendidikan tinggi. Rata-rata, para ayah telah 

menyelesaikan sekolah menengah dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan para ibu. Di antara para ayah, masing-masing 26%, 19%, 40%, 

dan 10% telah menyelesaikan pendidikan dasar, sekolah menengah pertama, 

sekolah menengah atas, dan universitas; angka untuk ibu masing-masing adalah 

28,5%, 27%, 36,6% dan 4,7%. Usia ayah berkisar antara 20 hingga 76 tahun dengan 

rata-rata 35,5 tahun (SD = 7,5) dan usia rata-rata ibu adalah 32,5 (SD = 7,5). Jumlah 

anak yang dimiliki keluarga adalah antara satu hingga tujuh dengan rata-rata dua 

anak (SD = 1.1). Jumlah anggota keluarga antara 3 hingga 11 orang dengan rata-rata 

lima orang (SD = 1,24). 

 Hampir semua ayah dalam penelitian ini bekerja, sebagian besar bekerja 

di sektor non-formal. Sekitar 40% dari mereka adalah petani (semuanya di Sumba 

Barat) dan sisanya adalah wiraswasta (27,7%), buruh (23,3%), pekerja di perusahaan 

swasta (6,9%), dan pegawai negeri atau personil militer (3,9%). Sebaliknya, hanya 

sekitar 20% ibu yang bekerja terutama sebagai petani atau wiraswasta, sedangkan 

sisanya adalah ibu rumah tangga. Keluarga dalam penelitian ini umumnya 
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dikategorikan sebagai berpenghasilan menengah ke bawah. 45% memiliki 

pendapatan bulanan di bawah Rp 1.500.000, 40% diperoleh antara Rp 1.500.000 

dan 3.000.000 sebulan, dan 15% memiliki pendapatan bulanan di atas Rp. 3.000.000. 

 Tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan antara dua kelompok 

responden dari Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumba Barat sehubungan 

dengan karakteristik sosial-ekonomi responden. Deskripsi profil sosial ekonomi 

keluarga disajikan pada tabel 7 dan ringkasan tema dari analisis kualitatif disajikan 

pada tabel 8. 

 

Tema berdasarkan Analisis Data Kualitatif 

 Hasil analisis data kualitatif mendapatkan tema dari tiga sumber data, yaitu 

masyarakat (5 tema), profesional kesehatan (6 tema), dan pembuat kebijakan dari 

pemerintah Indonesia (6 tema). Ada 17 tema awal secara total diidentifikasi dari 

hasil analisis triangulasi dan kemudian menghasilkan lima tema akhir. Tema akhirnya 

adalah: Berbagai persepsi tentang program pencegahan dan pengendalian 

pneumonia; Pengetahuan dan sikap, akses dan pemanfaatan layanan kesehatan; 

Peran LSM dan masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan pneumonia anak; 

dan Hambatan dan tantangan terkait dengan program pneumonia anak-anak. Dalam 

tabel 8 tema diberi kode warna untuk membuatnya lebih mudah diidentifikasi. 
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Tabel 7. Karakteristik Sosial-Demografis Responden (N = 361) 

Variabel Frekuensi Persentase 
Daerah asal responden 
Kabupaten Bandung  
Kabupaten Sumba Barat 

 
213 
148 

 
59.0 
41.0 

Status pneumonia 
Dengan riwayat pneumonia anak 
Tanpa riwayat pneumonia anak 

 
90 
271 

 
25.0 
75.0 

Jenis Kelamin Anak  
Laki-laki 
Perempuan 

 
195 
166 

 
54.0 
46.0 

Usia Anak (Tahun) 
1 
2 
3 
4 
5 

 
92 
72 
84 
60 
53 

 
25.5 
19.9 
23.3 
16.6 
14.7 

Status Pengasuh 
Ibu 
Ayah 
Nenek  
Bibi 

 
319 
13 
27 
2 

 
88.4 
3.6 
7.5 

 0.6 
Tingkat Pendidikan Ayah 
Tidak tamat Sekolah 
Sekolah Dasar 
SMP 
SMA 
Diploma 
Sarjana 

 
15 
88 
72 
146 
12 
28 

 
4.2 
24.4 
19.9 
40.4 
3.3 
7.8 

Tingkat Pendidikan Ibu 
Tidak tamat Sekolah dasar 
 Sekolah Dasar 
SMP 
SMA 
Diploma 
Sarjana 

 
11 
97 
99 
134 
9 
11 

 
3.0 
26.9 
27.4 
37.1 
2.5 
3.0 

Status Pekerjaan Ibu  
Tidak Bekerja 
Petani 
Wiraswasta 
PNS/Militer 
Perusahaan swasta 
Pensiunan 

 
278 
26 
25 
7 
14 
1 

 
77.4 
7.2 
7.0 
1.9 
3.9 
.3 

Status Pekerjaan Ayah 
PNS/Militer 
Wiraswasta  
Buruh 
Petani 
Perusahaan Swasta 
Tidak Bekerja 

 
14 
100 
84 
134 
25 
3 

 
3.9 
27.8 
23.3 
37.2 
6.9 
.8 

Tingkat Penghasilan Keluarga (per bulan) 
<Rp 1.500.000 
Rp 1.500.000-Rp. 3.000.000 
>Rp 3.000.000 

 
156 
148 
54 

 
43.5 
41.2 
15.0 

 

 



34 #BerpihakPadaAnak #StopPneumonia
 

Tabel 8. Tema berdasarkan analisis data kualitatif 

Partisipan Tema Integrasi tema menjadi 
Kategori 

Komunitas 1. Pneumonia adalah penyakit serius 
penyebab kematian anak 

2. Potensi partisipasi LSM dalam 
program pencegahan pneumonia 

3. Berbagai peran LSM dalam 
pencegahan pneumonia 

4. Kurangnya pengetahuan kesehatan  
5. Kurangnya perilaku 

hidup sehat di 
masyarakat 

1. Berbagai persepsi tentang 
pneumonia di masyarakat dan 
pelayanan kesehatan 

 
2. Pengetahuan, sikap dan 

perilaku terhadap pneumonia 
 

3. Akses dan pemanfaatan 
pelayanan kesehatan 

 
4. Peran masyarakat dalam 

mencegah pneumonia 
 

5. Hambatan dalam mencegah 
dan mengimplementasikan 
program pneumonia anak 

Pemerintah 1. Persepsi beragam tentang 
pneumonia (insiden, keseriusan 
penyakit, dan pengobatan) 

2. Terbatasnya program 
pencegahan penyakit pneumonia 
anak 

3. Hambatan dalam pencatatan dan  
pelaporan insiden pneumonia 
dan pelaksanaan program 
pneumonia 

4. Terbatasnya anggaran untuk 
program pencegahan pneumonia 

5. Setiap daerah memiliki prioritas 
program kesehatan masing-
masing 

6. Akses ke pelayanan kesehatan  
Tenaga 
Kesehatan 
Profesional 

1. Pneumonia adalah penyakit yang  
berbahaya: Persepsi petugas 
kesehatan 

2. Keakuratan data pneumonia 
3. Anggaran terbatas untuk program 

pneumonia pada anak 
4. Petugas kesehatan mempunyai 

peran dan tugas yang multipel  
5. Akses ke layanan kesehatan 
6. Terbatasnya program untuk 

meningkatkan kemampuan 
profesional petugas kesehatan 
berkaitan dengan pneumonia 
anak 

 

 Langkah terakhir adalah menyimpulkan semua hasil dari studi literature, 

analisis kualitatif, dan analisis kuantitatif. Analisis akhir ini dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran besar dari analisis situasi Pneumonia pada anak di 2 

kabupaten. 
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Tabel 8. Tema berdasarkan analisis data kualitatif 

Partisipan Tema Integrasi tema menjadi 
Kategori 

Komunitas 1. Pneumonia adalah penyakit serius 
penyebab kematian anak 

2. Potensi partisipasi LSM dalam 
program pencegahan pneumonia 

3. Berbagai peran LSM dalam 
pencegahan pneumonia 

4. Kurangnya pengetahuan kesehatan  
5. Kurangnya perilaku 

hidup sehat di 
masyarakat 

1. Berbagai persepsi tentang 
pneumonia di masyarakat dan 
pelayanan kesehatan 

 
2. Pengetahuan, sikap dan 

perilaku terhadap pneumonia 
 

3. Akses dan pemanfaatan 
pelayanan kesehatan 

 
4. Peran masyarakat dalam 

mencegah pneumonia 
 

5. Hambatan dalam mencegah 
dan mengimplementasikan 
program pneumonia anak 

Pemerintah 1. Persepsi beragam tentang 
pneumonia (insiden, keseriusan 
penyakit, dan pengobatan) 

2. Terbatasnya program 
pencegahan penyakit pneumonia 
anak 

3. Hambatan dalam pencatatan dan  
pelaporan insiden pneumonia 
dan pelaksanaan program 
pneumonia 

4. Terbatasnya anggaran untuk 
program pencegahan pneumonia 

5. Setiap daerah memiliki prioritas 
program kesehatan masing-
masing 

6. Akses ke pelayanan kesehatan  
Tenaga 
Kesehatan 
Profesional 

1. Pneumonia adalah penyakit yang  
berbahaya: Persepsi petugas 
kesehatan 

2. Keakuratan data pneumonia 
3. Anggaran terbatas untuk program 

pneumonia pada anak 
4. Petugas kesehatan mempunyai 

peran dan tugas yang multipel  
5. Akses ke layanan kesehatan 
6. Terbatasnya program untuk 

meningkatkan kemampuan 
profesional petugas kesehatan 
berkaitan dengan pneumonia 
anak 

 

 Langkah terakhir adalah menyimpulkan semua hasil dari studi literature, 

analisis kualitatif, dan analisis kuantitatif. Analisis akhir ini dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran besar dari analisis situasi Pneumonia pada anak di 2 

kabupaten. 

 

Integrasi hasil penelitian 

Hasil analisa studi literature, kuantitatif dan kualitatif di integrasikan mengacu 

pada tujuan penelitian dan fokus program pencegahan dan pengendalian Pneumonia 

pada anak di Indonesia. Integrasi hasil penelitian meliputi empat kategori utama 

yaitu (1) kebijakan, peraturan, dan sosialisasi terkait Pneumonia pada anak di 

Indonesia, (2) implementasi program pneumonia termasuk penganggaran untuk 

program Pneumonia pada anak, (3) peran masyarakat dalam pencegahan 

Pneumonia pada anak, (4) faktor risiko Pneumonia pada anak. 

 

Kebijakan, Peraturan, dan Sosialisasi berkaitan dengan Pneumonia 

Anak di Indonesia 

Kebijakan utama dalam mencegah dan mengendalikan pneumonia anak-anak 

di Indonesia tertulis dalam Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Saluran 

Pernafasan Akut (2011) yang telah direvisi pada tahun 2016. Konten pedoman ini 

sejalan dengan pedoman GAPPD yang diterbitkan oleh WHO dan UNICEF 

(berfokus pada melindungi, mencegah, dan mengobati). Dalam panduan tersebut, 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menguraikan kegiatan pencegahan dan 

pengendalian penyakit pneumonia dalam empat fokus utama yaitu promosi, 

pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Fokus utama tersebut diterjemahkan 

kedalam lima kegiatan yaitu Penemuan dan tatalaksana kasus Pneumonia Balita; 

Kesiapsiagaan dan respons terhadap terjadinya pandemik; Pengendalian faktor 

risiko ISPA; Sistem informasi data, surveilans, dan penelitian;  dan Penguatan 

dukungan manajemen program (penjelasan masing-masing kegiatan pada tabel 9). 

Selain itu, Kementerian Kesehatan RI juga membuat modul perawatan dan 

manajemen pneumonia pada tahun 2010. Konten modul tersebut mencakup 

pedoman untuk penilaian kondisi batuk anak, klasifikasi batuk, tindakan medis, 

konseling, kunjungan rumah, dan penerapan modul puskesmas. Pedoman ini yang 

ada target utamanya pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas. 

 Kemenkes juga menerbitkan berbagai kebijakan dan peraturan kesehatan 

anak yang mendukung program pneumonia pada anak. Meskipun kebijakan-

kebijakan tersebut tidak secara khusus bertujuan untuk menangani pneumonia pada 

anak, namun akan dapat melindungi balita dan ibu dari penyakit termasuk 
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Pneumonia (tabel 10). Kebijakan-kebijakan ini termasuk peraturan daerah KIBBLA 

(Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak di tingkat kabupaten) dan kebijakan 

tentang ASI eksklusif, imunisasi, dan standar pelayanan minimal kesehatan. 

Kebijakan-kebijakan ini telah disosialisasikan kepada petugas kesehatan dan 

masyarakat. 

Peraturan tersebut adalah referensi dasar bagi petugas kesehatan dalam 

merencanakan atau melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kesehatan anak. 

Seperti yang dilaporkan oleh seorang profesional kesehatan dari Puskesmas: 

Saat ini, kesehatan ibu dan anak diprioritaskan, terbukti dengan kehadiran 
Peraturan Daerah KIBBLA. Ini menunjukkan bahwa area kesehatan difokuskan 
pada kesehatan ibu, bayi dan anak-anak. Selain itu, saya juga menggunakan 
Peraturan Kesehatan Nomor 75 sebagai standar pencapaian target kesehatan. 
Akhirnya, di tahun ini, tidak ada kematian ibu. Ada kematian neonatal tapi di 
rumah sakit. Namun, saya pikir kami masih memiliki banyak hal dan tugas 
yang harus dilakukan berkaitan dengan kesehatan anak (H13). 

 
Hasil wawancara, menunjukkan tenaga kesehatan mengetahui dasar 

peraturan berkaitan dengan kesehatan anak walaupun tidak spesifik Pneumonia 

pada anak. Dari interview yang dilakukan pada petugas kesehatan di Puskesmas 

tidak ada yang menyampaikan bahwa tindakan mereka didasarkan pada pedoman 

atau modul yang diterbitkan Kementerian Kesehatan, namun lebih ke rutinitas 

pengobatan. Kegiatan rutin lain meliputi pendidikan kesehatan, kunjungan rumah, 

dan rujukan yang dikelola oleh koordinator program ISPA. Untuk pelayanan klinik 

Pneumonia pada anak di Puskesmas menggunakan MTBS. Diperlukan kolaborasi 

yang baik dalam internal Puskesmas antara koordinator program Pneumonia dan 

pelaksana MTBS tentang laporan kasus, dan pencatatan lain tentang Pneumonia 

anak.  

Di tingkat layanan rujukan rumah sakit, perawat ruang anak menyampaikan 

bahwa manajemen penanganan kasus Pneumonia pada anak dilakukan sesuai 

standar yang ada di rumah sakit. Namun, tidak ada koordinasi, kerjasama dan SOP 

untuk tindak lanjut pasien setelah keluar dari rumah sakit dengan institusi kesehatan 

lain, khususnya Puskesma, hal terebut berdampak pada banyaknya pasien yang 

dirawat ulang dengan penyakit yang sama, seperti disampaikan oleh salah satu 

perawat di ruang anak.  
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Kami merawat anak-anak dengan pneumonia berdasarkan SOP, termasuk 
memberikan perawatan, obat-obatan, dan oksigen. Jika ada komplikasi, pasien 
diisolasi. Kami ingin memiliki SOP yang jelas untuk prosedur kolaboratif dengan 
Puskesmas terutama untuk menindaklanjuti pasien [pneumonia] yang telah 
dikeluarkan dari rumah sakit karena banyak pasien kambuh dan kembali ke 
rumah sakit dengan diagnosis yang sama (H1). 

 
Petugas kesehatan khususnya di Puskesmas telah memberikan pelayanan 

Pneumonia pada anak sesuai pedoman yang ada, namun pada pelaksanaanya masih 

banyak menghadapi kendala dan keterbatasan fasilitas, walaupun pelayanan 

Pneumonia merupakan bagian kegiatan pelayanan rutin di Puskesmas. Penjelasan 

tentang keterbatasan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan program 

pencegahan dan pengendalian pneumonia diuraikan secara detail pada bagian 

penjelasan tentang Implementasi Program Pneumonia pada anak. 

  Tabel 10 menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah membuat 

kebijakan dan peraturan yang mendukung kesehatan anak. Peraturan tersebut telah 

disosialisasikan dan menjadi pedoman untuk mengembangkan program yang 

berkaitan dengan kesehatan anak. Kebijakan dan peraturan ini tidak secara khusus 

menyebutkan untuk melindungi anak dari penyakit pneumonia, tetapi bertujuan 

secara umum untuk melindungi kesehatan anak-anak dari berbagai penyakit dan 

meningkatkan layanan untuk ibu, bayi, dan balita, termasuk pneumonia pada anak. 
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Tabel 10. Kebijakan dan Peraturan yang mendukung Pencegahan dan 

Penanggulangan  Pneumonia pada Anak 

Aspek perlindungan, 
pencegahan, pengobatan 

Pneumonia pada anak 

Peraturan dan Pedoman 

1. Menyusui eksklusif 
2. Nutrisi yang memadai 
3. Suplemen vitamin A 
4. Kesetaraan antara pedesaan-

perkotaan, ekonomi tingkat 
rendah-tinggi dalam layanan 

5. Vaksin 
6. Obat-obatan 
7. Minum dan sanitasi 
8. Mencuci tangan dengan sabun 
9. Mengurangi polusi rumah tangga 

dan udara 
10. Perlindungan HIV 
11. Asuransi Kesehatan 
12. Aksesibilitas ke fasilitas kesehatan 
13. Fasilitas dalam pelayanan 

kesehatan 
14. Memperkuat kebijakan kesehatan 

negara 
15. Pasokan dan distribusi obat 

pneumonia 

• Undang-Undang Kesehatan Indonesia No. 
36 tahun 2006 

• Peraturan Daerah KIBBLA untuk 
Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan 
Balita  

• Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 
tentang ASI Eksklusif 

• Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 
tahun 2016 tentang Standar Pelayanan 
Minimal untuk Kesehatan 

• Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 
tahun 2017 tentang Imunisasi 

• Peraturan Menteri Kesehatan No. 99 
tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan 
dalam Asuransi Kesehatan Nasional 

• Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 
tahun 2014 tentang Akreditasi Pusat 
Kesehatan  

• Panduan untuk Mengontrol Infeksi Saluran 
Pernafasan Akut 2016 (Pedoman 
Pengendalian ISPA 2016) 

• Modul untuk Standar untuk Manajemen 
Pneumonia tahun 2012 

• Manajemen Terpadu Balita Sakit (di bawah 
5 tahun) tahun 2015 

• Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis 
Masyarakat (di bawah 5 tahun) tahun 2015 

 

Implementasi Program Pencegahan dan Pengendalian Pneumonia 

pada anak 

 Ada lima kegiatan utama yang terkait dengan pencegahan dan 

pengendalian pneumonia di Indonesia. Presentasi hasil studi yang berkaitan dengan 

implementasi program dibagi menjadi lima sub-bagian berdasarkan kegiatan utama 

yaitu Penemuan dan tatalaksana kasus Pneumonia Balita; Kesiapsiagaan dan respons 

terhadap terjadinya pandemik; Pengendalian faktor risiko ISPA; Sistem informasi 

data, surveilans, dan penelitian;  dan Penguatan dukungan manajemen program.
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1. Penemuan dan tatalaksana kasus Pneumonia Balita 

 Program pneumonia di Indonesia ditangani oleh dua bidang yang berbeda 

pada struktur organisasi Kementerian Kesehatan, yaitu bidang Pencegahan Penyakit 

dan Pengendalian Pogram Penyakit Menular (P2PM), dan bidang Kesehatan Ibu dan 

Anak (KIA). P2PM bertanggung jawab untuk pencegahan dan pengendalian penyakit 

menular, termasuk pneumonia. Kegiatan mereka termasuk menemukan dan 

mengelola kasus-kasus pneumonia, pencatatan dan pelaporan kasus, dan pendidikan 

masyarakat.  Metode penemuan dan pengelolaan kasus telah dijelaskan pada dua 

pedoman Pneumonia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu modul 

manajemen pneumonia, dan pedoman untuk pencegahan dan pengendalian 

pneumonia. Setiap Puskesmas memiliki petugas kesehatan yang bertanggung jawab 

sebagai ketua program P2PM. 

Saya seorang perawat dan saya telah menjadi penanggungjawab program 
pneumonia selama lebih dari lima tahun. Saya juga koordinator program diare. 
Pasien pneumonia anak diperiksa di Poli KIA, bukan saya. Jika mereka 
membutuhkan obat-obatan, mereka dirujuk ke BP (Balai Pengobatan). Saya 
memberikan pendidikan kesehatan dan kunjungan rumah jika ada informasi 
dari kader atau masyarakat tentang pasien pneumonia yang telah kembali dari 
rumah sakit (H9). 

  

Khusus untuk layanan kesehatan anak, termasuk pneumonia dan masalah 

kesehatan lain pada balita menjadi tanggung jawab bidang KIA. Seperti yang 

dilaporkan oleh narasumber bidang KIA dari dinas kesehatan kabupaten Bandung, 

menyampaiakan: 

 Skrining pneumonia dilakukan oleh kami, dengan MTBS. Tetapi kami hanya 
membantu karena program pneumonia karena, seperti kita ketahui dikelola 
oleh P2PM (G11). 

 

 Penemuan kasus pneumonia anak khususnya Balita dilakukan oleh bidang  

KIA menggunakan buku panduan MTBS. MTBS adalah metode untuk mengelola 

anak sakit tidak khusus untuk Pneumonia, tetapi juga untuk penyakit lain seperti 

diare, dan malaria. Pneumonia adalah bagian kecil dari MTBS. Panduan manajemen 

kasus pneumonia dalam buku MTBS tidak sedetail dan selengkap modul yang 

diterbitkan oleh P2PM, yang secara khusus dikembangkan sebagai panduan untuk 

mencegah dan mengendalikan pneumonia. Penemuan kasus Pneumonia tidak 

 

dilakukan secara optimal karena staf terlatih MTBS terbatas, atau bahkan tidak ada, 

sehingga ada kemungkinan bahwa prosedur MTBS dilakukan tidak sesuai dengan 

standar. Seorang bidan di Puskesmas Kabupaten Bandung mengungkapkan 

pendapatnya sebagai berikut: 

Saya baru di bagian MTBS ... setahunan, mulai Januari 2018. Sebelum saya di 
bagian program Puskesmas, saya juga pernah di dibagian gawat darurat, pernah 
di bagian KB, dan akhirnya  pindah ke pelayanan MTBS. Saya belum dilatih 
berkaitan topik kesehatan anak, termasuk program MTBS, jadi yang saya 
lakukan ya meraba-raba saja, belajar sendiri. Saya membaca instruksi tentang 
cara melakukan prosedur MTBS sendiri dan saya mencoba memahami metode 
ini, bagaimana mengisi format, dan menganalisis hasilnya. Semua saya pelajari 
sendiri secara otodidak. Beginilah kerja di puskesmas: kita harus bisa melakukan 
apasaja sendiri dan beban kerjanya tinggi — mungkin sama dengan yang ada di 
rumah sakit. Disini, pelatihan-pelatihan kesehatan, sangat terbatas, jarang sekali, 
paling tidak saya ingin mengikuti pelatihan MTBS (H14). 
 

Seorang petugas kesehatan dari Puskesmas yang berbeda mengatakan bahwa 

kurangnya pelatihan untuk materi manajemen pneumonia, terutama bagi mereka 

yang bekerja di Puskesmas. 

Di Puskesmas, kami menyediakan layanan untuk pneumonia anak, tetapi kami 
membutuhkan lebih banyak pelatihan, terutama tentang manajemen pneumonia 
terbaru pada anak-anak. Sebelumnya ... pengobatannya di nebulas, katanya 
ganti sekarang, tapi tidak ada informasi terbaru tentang pengobatan pneumonia. 
Saya mendengar bahwa kita harus memberikan terapi oksigen — apakah ini 
benar? Kami tidak memiliki oksigen dan kami juga tidak memiliki ruang untuk 
pasien pneumonia. 
 

Pedoman MTBS dikembangkan berdasarkan kebutuhan balita dan diperbarui secara 

berkala, tetapi berdasarkan laporan Puskesmas mereka tidak menerapkan pedoman 

terbaru, walaupun sudah ada versi terbaru, seperti disampaikan oleh informan dari 

kementerian kesehatan:. 

MTBS diperbarui terus menerus — ini sudah siap revisi terbaru. Sebenarnya, jika 
digunakan sesuai dengan pedoman, MTBS akan sangat berguna untuk 
kesehatan anak-anak Indonesia. Saya pikir itu dibuat oleh WHO dengan 
berbagai penelitian sebelum diterbitkan dan versi terbaru juga termasuk 
rekomendasi IDAI (G2). 
 

 Di Puskesmas, P2PM dan KIA adalah bidang yang berbeda dengan tanggung 

jawab utama berbeda, keduanya mengelola Pneumonia. Pengkajian pneumonia pada 

anak yang dilakukan oleh KIA menggunakan MTBS, mirip dengan standar P2PM, 

namun setiap bidang memiliki SOP pengkajian dan pencatatan sesuai ketentuan 



41#BerpihakPadaAnak #StopPneumonia
 

dilakukan secara optimal karena staf terlatih MTBS terbatas, atau bahkan tidak ada, 

sehingga ada kemungkinan bahwa prosedur MTBS dilakukan tidak sesuai dengan 

standar. Seorang bidan di Puskesmas Kabupaten Bandung mengungkapkan 

pendapatnya sebagai berikut: 

Saya baru di bagian MTBS ... setahunan, mulai Januari 2018. Sebelum saya di 
bagian program Puskesmas, saya juga pernah di dibagian gawat darurat, pernah 
di bagian KB, dan akhirnya  pindah ke pelayanan MTBS. Saya belum dilatih 
berkaitan topik kesehatan anak, termasuk program MTBS, jadi yang saya 
lakukan ya meraba-raba saja, belajar sendiri. Saya membaca instruksi tentang 
cara melakukan prosedur MTBS sendiri dan saya mencoba memahami metode 
ini, bagaimana mengisi format, dan menganalisis hasilnya. Semua saya pelajari 
sendiri secara otodidak. Beginilah kerja di puskesmas: kita harus bisa melakukan 
apasaja sendiri dan beban kerjanya tinggi — mungkin sama dengan yang ada di 
rumah sakit. Disini, pelatihan-pelatihan kesehatan, sangat terbatas, jarang sekali, 
paling tidak saya ingin mengikuti pelatihan MTBS (H14). 
 

Seorang petugas kesehatan dari Puskesmas yang berbeda mengatakan bahwa 

kurangnya pelatihan untuk materi manajemen pneumonia, terutama bagi mereka 

yang bekerja di Puskesmas. 

Di Puskesmas, kami menyediakan layanan untuk pneumonia anak, tetapi kami 
membutuhkan lebih banyak pelatihan, terutama tentang manajemen pneumonia 
terbaru pada anak-anak. Sebelumnya ... pengobatannya di nebulas, katanya 
ganti sekarang, tapi tidak ada informasi terbaru tentang pengobatan pneumonia. 
Saya mendengar bahwa kita harus memberikan terapi oksigen — apakah ini 
benar? Kami tidak memiliki oksigen dan kami juga tidak memiliki ruang untuk 
pasien pneumonia. 
 

Pedoman MTBS dikembangkan berdasarkan kebutuhan balita dan diperbarui secara 

berkala, tetapi berdasarkan laporan Puskesmas mereka tidak menerapkan pedoman 

terbaru, walaupun sudah ada versi terbaru, seperti disampaikan oleh informan dari 

kementerian kesehatan:. 

MTBS diperbarui terus menerus — ini sudah siap revisi terbaru. Sebenarnya, jika 
digunakan sesuai dengan pedoman, MTBS akan sangat berguna untuk 
kesehatan anak-anak Indonesia. Saya pikir itu dibuat oleh WHO dengan 
berbagai penelitian sebelum diterbitkan dan versi terbaru juga termasuk 
rekomendasi IDAI (G2). 
 

 Di Puskesmas, P2PM dan KIA adalah bidang yang berbeda dengan tanggung 

jawab utama berbeda, keduanya mengelola Pneumonia. Pengkajian pneumonia pada 

anak yang dilakukan oleh KIA menggunakan MTBS, mirip dengan standar P2PM, 

namun setiap bidang memiliki SOP pengkajian dan pencatatan sesuai ketentuan 
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bidang masing-masing. Perbedaan tersebut dapat mempengaruhi prosedur 

Pneumonia pada anak termasuk terapi yang diberikan, lebih dirasakan masalah 

teknis terjadi terutama di daerah yang jauh dari ibu kota negara dimana informasi 

dan fasilitas terbatas. Salah satu contoh di Nusa Tenggara Timur (NTT), partisipan 

dari NTT menyampaikan tentang terbatasnya informasi mengenai revisi manajemen 

antibiotik untuk pneumonia:   

 Ketika saya sedang rapat di Jakarta bulan lalu, mereka menjelaskan bahwa 
antibiotik untuk pneumonia adalah amoxilin. Sebelumnya Chotrim, tetapi 
mereka mengubahnya dan tidak ada pengumuman resmi atau surat sampai 
hari ini, jadi saya tidak bisa secara resmi menginformasikan hal ini kepada para 
tenaga profesional kesehatan, dokter, perawat, atau bidan (G8). 

  

 Pencegahan pneumonia, pedoman manajemen, dan metode deteksi yang 

dikembangkan oleh P2PM dan MTBS keduanya memiliki kualitas tinggi dan dapat 

membantu upaya pengobatan pneumonia anak; namun, perbedaan manajemen dan 

pelaksanaan program dapat memengaruhi proses implementasi. Dibutuhkan 

mekanisme kolaboratif atau SOP yang disepakati kedua bidang untuk mencapai 

target maksimum dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas Pneumonia pada 

anak.  

 

2. Kesadaran dan respons terhadap kejadian pandemi, rencana 

kesiapsiagaan terpadu untuk wilayah kabupaten dan bandara, 

pelabuhan dan pos lintas batas 

 Tidak ada informasi terkait pencegahan pandemi yang diidentifikasi dalam 

penelitian ini dan juga tidak ada laporan pandemi pneumonia di kedua kabupaten. 

Dua kabupaten dalam penelitian ini terletak jauh dari pos lintas batas negara. Data 

dari dua kabupaten ini menunjukkan bahwa ada banyak anak mengalami Infeksi 

Saluran Pernafasan Akut (ISPA) non-pneumonia. Di Sumba Barat, ISPA non-

pneumonia terdaftar sebagai penyakit yang paling umum di antara anak-anak setelah 

malaria. ISPA yang dilaporkan tidak berkembang menjadi pneumonia. Partisipan dari 

dinas kesehatan menyatakan: 

 Memang benar, di Puskesmas, ISPA non-pneumonia adalah salah satunya 
penyakit anak. Kami telah berkoordinasi dengan puskesmas dan ini benar — 
ISPA nomor satu. Dan ada juga pneumonia. Saya belum melihat dokumen secara 
langsung. Kadang-kadang ada kesulitan dalam menentukan diagnosis ISPA non-
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pneumonia dan pneumonia. Kami berharap bahwa data yang dilaporkan dari 
wilayah-wilayah akurat (G13). 

  

Bidang pencegahan penyakit di Sumba Barat melakukan program promosi 

kesehatan dengan cara menggunakan film pendek termasuk tentang pneumonia, 

walaupun dirasa media seperti film, poster atau yang lain sangat terbatas, seperti 

dijelaskan oleh partisipan: 

Ya, ada film pendek tentang pneumonia. Terkadang kami memutarkan untuk 
penduduk desa. Kami berharap untuk lebih banyak film ... Seperti yang kita 
ketahui, di sini, ada banyak rumah tradisional dengan dapur di tengah ruang 
bersama. Kita tidak bisa mengubahnya, itu adalah budaya kita. Dalam 
pendidikan kesehatan, kami menyarankan untuk tidak merokok di dalam 
rumah dan jika ada gejala pneumonia di antara anak-anak untuk segera pergi 
ke layanan kesehatan. Ada film tentang itu. Saya dari departemen promosi 
kesehatan dan saya melakukan kolaborasi dengan departemen P2PM. Kami 
memutar film karena mayoritas masyarakat kurang memiliki pengetahuan 
kesehatan. Ketika anak-anak mereka menderita batuk atau gejala lain, 
mereka tidak memperhatikan dan tidak melakukan apa pun. Akhirnya, 
penyakit ini menjadi lebih parah. Film ini memberikan informasi tentang 
tindakan yang harus dilakukan orang tua jika anak-anak mereka sakit. 
Misalnya, membawa anak ke layanan kesehatan (bidan, puskesmas di 
kecamatan atau desa) segera untuk menghindari penundaan kunjungan 
layanan kesehatan. Ketika mereka berisiko, salah satu penyebabnya adalah 
budaya dan sulit untuk mengubahnya; kita perlu menghormatinya, tetapi itu 
membingungkan. ISPA adalah salah satu dari sepuluh penyakit teratas di 
Sumba Barat — sebelumnya adalah malaria (G14). 

  

 Untuk mendukung keluarga dalam menjaga kesehatan anak-anak di Sumba 

Barat, kepala Puskesmas di Kecamatan Lahihuruk memerintahkan agar setiap 

petugas kesehatan harus mengawasi setidaknya satu desa diwilayah kerja 

Puskesmas tersebut. Untuk di Kabupaten Bandung, pernah dilakukan pelatihan 

tentang kesehatan untuk meningkatkan peran kader kesehatan di masyarakat. 

Walaupun pelatihan tersebut tidak secara khusus ditujukan untuk mengatasi 

pneumonia, namun hal ini relevan untuk menjaga kesehatan anak-anak secara 

umum. Seorang bidan dari Puskesmas di Ciparay, Jawa Barat menjelaskan bahwa: 

 
Saya telah menjadi bidan desa selama 17 tahun dan secara pribadi, saya 
memahami peran bidan desa dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan 
kader. Bidan mengembangkan pendidikan kesehatan untuk kader. Topiknya 
adalah tentang kesehatan anak, kesehatan lansia, dan kehamilan. Para kader 
memiliki pengetahuan kesehatan dalam mendukung kesehatan masyarakat. 
Ini adalah salah satu program unggulan di puskesmas Ciparay (H10). 
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 Di kabupaten Bandung dan Sumba Barat, sistem rujukan umumnya 

berjalan dengan baik dan pasien dirawat di rumah sakit sesuai dengan penyakit 

mereka. Namun, masalah ditemukan pada kunjungan rumah dan program tindak 

lanjut. Petugas program pneumonia melakukan kunjungan rumah untuk pasien yang 

telah keluar dari rumah sakit, tetapi kunjungan rumah tidak dilakukan secara 

teratur. Kunjungan rumah dilakukan jika ada kader desa melaporkan ke Puskesmas. 

Rumah sakit tempat pasien dirawat tidak memberikan informasi kepada puskesmas 

untuk perawatan lanjutan setelah pasien keluar dari rumah sakit. Tanpa laporan 

dari kader, Penanggung jawab program pneumonia di Puskesmas terbatas informasi 

tentang pasien pneumonia, karena tidak semua pasien berobat ke Puskesmas, ada 

yang langsung ke Rumah Sakit, atau berobat ke pelayanan kesehatan swasta. 

Kadang-kadang walaupun mendapatkan informasi pasien paska rawat dan 

diperlukan kunjungan rumah, petugas kesehatan dibagian program pneumonia 

kadang tidak bisa melakukan kunjungan rumah karena jadwal mereka yang padat 

dan banyak tanggung jawab program atau aktivitas lainnya. Sangat penting untuk 

mengembangkan SOP berkaitan dengan kolaborasi antara Puskesmas dan Rumah 

Sakit tentang prosedur tindak lanjut paska rawat pada pasien Pneumonia untuk 

mencegah kekambuhan dan rawat ulang. 

 

3. Mengontrol Faktor Risiko: Kabut Asap dan Bencana Alam 

 Salah satu fokus pemerintah Indonesia dalam program pengendalian 

faktor risiko pneumonia adalah menanggulangi kabut asap dan bencana alam lainnya. 

Program ini dilakukan di beberapa daerah di Indonesia misalnya beberapa 

kabupaten di pulau Sumatra, dan tidak ada kasus seperti itu di  Jawa dan NTT. 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI telah melakukan 

penelitian tentang efek kabut asap pada pneumonia di Sumatra, tetapi riset ini tidak 

secara khusus meneliti efek yang terjadi pada anak-anak.. 
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4. Sistem Informasi, Pengawasan, dan Penelitian, berdasarkan data 

Pneumonia di area Klinis dan Komunitas 

 

 Studi ini melibatkan 91 anak dengan riwayat pneumonia seperti yang 

dilaporkan oleh 15 Puskesmas dan kader dari Kabupaten Bandung dan Sumba Barat. 

Balita dengan pneumonia telah dikonfirmasi kepada kader dilingkungan anak dengan 

Pneumonia. Kabupaten Bandung wilayah penelitian meliputi Puskesmas kecamatan 

Banjaran, Margaasih, Ciparay, Pacet, dan Cileunyi. Seorang partisipan  menjelaskan, 

Pneumonia dan penyakit saluran pernafasan adalah penyakit yang sering terjadi pada 

anak: 

Ya, batuk, pilek ... Beberapa anak menderita pneumonia, satu atau dua anak, 
dan sebagian besar, anak-anak ini menderita batuk dan kekurangan gizi (C19). 
 
Kejadian kasus pneumonia anak yang dilaporkan tidak dapat disimpulkan 

bahwa data kasus akurat karena seperti disebutkan sebelumnya mekanisme 

koordinasi internal Puskesmas belum maksimal sehingga terjadi perbedaan teknis 

dalam dokumentasi kasus. Ada kemungkinan jumlah anak yang menderita 

pneumonia lebih besar daripada yang didokumentasikan dan dilaporkan oleh 

Puskesmas atau dalam laporan catatan penyakit di sumber lain. Hal ini terjadi 

karena tidak semua anak yang menderita pneumonia didokumentasikan di 

puskesmas. Keluarga atau orang tua dapat membawa anak-anak mereka yang sakit 

ke pelayanan kesehatan swasta atau klinik praktik swasta, dan mereka yang jauh 

dari Puskesmas berobat ke bidan desa. Belum ada sistem pelaporan atau transfer 

data dari bidan praktik, klinik swasta, atau rumah sakit ke Puskesmas. Hal ini 

sampaikan oleh petugas kesehatan di Puskesmas: 

 
Orangtua biasanya membawa anak saat sakit ke fasilitas kesehatan terdekat, 
seperti Puskesmas, klinik praktik swasta, atau bidan. Laporan bidan tentang 
pneumonia tidak tersedia kecuali tim Puskesmas meminta mereka untuk 
melaporkan. Pihak Puskesmas mengalami kendala saat identifikasi jumlah 
kasus nyata, karena klinik swasta bersifat pasif berkaitan dengan data kasus, 
jika Puskesmas tidak meminta, tidak disediakan. Kami akan mengambil inisiatif 
untuk memberikan laporan; karena jika tidak, kami tidak akan memiliki 
informasi yang cukup untuk melapor ke Dinas Kesehatan (C21). 
 
Masalah terkait keakuratan data juga diakui oleh petugas kesehatan 
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Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa: 

Pada tahun-tahun tertentu, ada banyak kasus pneumonia anak yang 
dilaporkan karena metode pencatatan kasus yang benar di lapangan, tetapi 
untuk tahun-tahun lainnya, kasus yang dilaporkan rendah karena bermasalah 
dengan pencatatan kasus. Ini berarti ada kesenjangan antara apa yang 
direkam dan kasus yang sebenarnya terjadi dalam kenyataan. Kami terus 
berupaya meningkatkan pencatatan kasus pneumonia. (G6). 
 
Seorang partisipan dari rumah sakit rujukan di Jawa Barat 

menginformasikan bahwa kasus pneeumonia tidak dilaporkan secara khusus ke 

Dinas Kesehatan Jawa Barat atau Kabupaten Bandung: 

 
Kasus penyakit anak yang dirawat dicatat dan direkap setiap bulan diruang 
rawat, kemudian disusun dan dikirim ke pusat data rumah sakit, di bagian 
mutu pelayanan. Yang saya tahu data tidak dilaporkan ke Dinas Kesehatan; 
yang dilaporkan hanya kasus spesifik seperti kelumpuhan akut atau dugaan 
meningitis yang berhubungan dengan polio. Untuk kasus polio, kami memiliki 
pelaporan khusus dan kami harus melaporkannya ke Dinas Kesehatan dan 
kemudian dinkes akan mengirim petugas kesehatan untuk memeriksa dan 
tindak lanjut pasien (H1). 
 
Penelitian tentang keakuratan data pasien pneumonia belum dilakukan. 

Namun, penelitian untuk penyakit lain telah dilakukan dan hasil menunjukkan bahwa 

ada kesenjangan antara jumlah kasus yang dilaporkan dan dicatat dipelayanan 

kesehatan dengan jumlah kasus dilapangan. Hasil penelitian ini menyoroti akan 

pentingnya melakukan penelitian serupa untuk penyakit Pneumonia pada anak. 

Seorang partisipan menjelaskan: 

Kami melakukan penelitian tentang inventaris kasus TBC dengan 
membandingkan laporan yang dikirim dari sistem informasi terpadu TBC dan 
sistem informasinya. Kami menemukan bahwa 40% kasus tidak dilaporkan, ini 
kesenjangan yang besar. Itu baru satu jenis penyakit ya.. (TBC) —bagaimana 
dengan penyakit yang lain? Belum ada datanya (G4) 
 

 Menurut informasi dari partisipan di Kementrian Kesehatan, banyak 

inovasi telah dilakukan untuk meningkatkan pelaporan dan pencatatan kasus 

pneumonia. Disampaikan bahwa bahwa mekanisme pencatatan dan pelaporan 

pneumonia telah disederhanakan dari tingkat pusat. Namun, kesulitan dan 

tantangan, masih dihadapi terutama bagi tenaga kesehatan di daerah pedesaan atau 

terpencil. Hal ini dilaporkan oleh partisipan dari daerah sebagai berikut: 
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Memang benar bahwa perangkat lunak untuk pencatatan dan pelaporan telah 
disediakan, tetapi jumlah komputer di puskesmas terbatas. Satu komputer 
tidak dapat digunakan untuk banyak program. Misalnya, pencatatan HIV 
program sendiri, TBC sendiri, Pneumonia sendiri, akhirnya komputernya 
rebutan dan rusak.  Kesulitan lain harus dipertimbangkan adalah listrik yang 
terbatas di di luar Jawa, kadang sehari hanya menyala delapan jam. Jadi, ketika 
kita akan memulai komputer, listrik mati. Namun apabila laporan yang ditulis 
secara manual diminta, mereka akan mengatakan, formatnya rumit dan 
mereka meminta untuk pengumpulan laporan ditunda. Akibatnya, kami tidak 
dapat memperoleh laporan lengkap dari semua kabupaten dan kecamatan. 
Pada tahun 2018, jumlah pelaporan meningkat, karena saya berinisiatif 
laporan kasus dapat diberikan melalui WhatsApp Group. Meskipun tidak ada 
jaminan tentang keakuratan datanya dan tidak semua dari petugas di daerah 
menggunakan WhatsApp secara teratur atau berkomitmen untuk melaporkan, 
namun inovasi ini telah meningkatkan pelaporan kasus di NTT (G8). 
 

 Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan yang memudahkan dan 

memfasilitasi pengguna di daerah-daerah yang terpencil, miskin, terbatas sumber 

daya manusia, dan infrastruktur adalah penting dan urgen untuk meningkatkan 

akurasi data pneumonia. Berdasarkan informasi dari informan di lembaga penelitian 

Kemenkes, penelitian mengenai topik pneumonia terbatas, diperlukan  penelitian 

lebih lanjut tentang system pencatatan dan juga topik pneumonia pada anak yang 

lain dari berbagai aspek. Program penelitian Pneumonia hanya ada di tingkat 

nasional, namun tidak berjalan optimal 

 
Agenda penelitian Pneumonia yang saya tahu ada, tapi saya tidak tahu 
prosesnya sekarang, apakah jalan atau tidak. Saya akan carikan filenya jika 
diperlukan, saya akan kirim via email tentang agenda penelitiannya,  Saya tidak 
tahu persisnya, tetapi belum dilakukan. ISPA termasuk pneumonia yang 
memiliki “roadmap” penelitian meliputi faktor agen, pneumonia, efektivitas 
biaya untuk vaksin. RISKESDAS, faktor “host” yang mempengaruhi infeksi, dan 
pembiayaan dan asuransi, semua itu direncanakan dari empat pusat pusat 
penelitian humaniora. Saya tidak tahu perkembangannya, karena 
nomenklaturnya sekarang berubah, ada restrukturisasi di lembaga ini. 
Sebelumnya, epidemiologi klinis adalah di pusat 2, dibidang saya, sekarang 
saya tidak tahu apakah epidemiologi klinis di lapangan ditransfer di sini. Tapi 
ini penelitian-penelitian diatas belum dilakukan (G4). 

 
 Penelitian dengan topik pneumonia belum dikembangkan. Tidak ada 

kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi terkait dengan 

penelitian pneumonia baik di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten di area 

layanan klinis dan masyarakat. 
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5. Memperkuat Manajemen Program: Perencanaan, Ketersediaan  

Anggaran, Sumber Daya Manusia, Monitoring, dan Evaluasi 

 

5.1 Anggaran 

 Wawancara dengan berbagai elemen seperti perwakilan kader, 

penanggungjawab program, kepala Puskesmas dan dinas kesehatan provinsi dan 

kabupaten secara umum mereka menyatakan bahwa anggaran untuk program 

pneumonia pada anak terbatas. Besarnya anggaran suatu program ditentukan  

berdasarkan data kasus yang dilaporkan. Pencatatan dan pelaporan kasus 

Pneumonia anak yang akurat sangat penting sebagai dasar pengembangan program-

program Pneumonia dan pengajuan rencana anggaran. Seperti dilaporkan oleh 

seorang petugas Puskesmas, kegiatan kunjungan rumah akan dilaksanakan jika ada 

laporan tentang banyaknya kasus pneumonia, dan akan berpengaruh kepengeluaran 

Puskesmas. Petugas kesehatan menjelaskan: 

 
Saya melakukan kunjungan rumah, ketika dilaporkan banyak kasus ISPA, 
diare, TB, dan pneumonia. Tetapi itu juga tergantung pada Program  
Puskesmas untuk melakukannya atau tidak karena akan mempengaruhi 
anggaran ... Saya tidak paham tentang berapa anggaran pastinya (H10) 

 
 Partisipan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bandung juga melaporkan pengalaman serupa tentang terbatasnya  

pendanaan untuk program Pneumonia: 

 
Kami di sini di Kabupaten Bandung hanya mengalokasikan 0,01% untuk 
program pneumonia dari keseluruhan dana untuk kesehatan ibu dan anak 
karena jumlah insiden penyakit tersebut rendah dan tidak terlalu tinggi. Itu 
bukan salah satu dari program prioritas kami. Pemerintah provinsi juga 
mengalokasikan anggaran yang kecil untuk program pneumonia ini. 
Prioritasnya adalah penyakit TB dan HIV, bukan Pneumonia(C9). 

 
Informasi yang sama juga dilaporkan partisipan dari Dinas Kesehatan provinsi NTT. 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) tidak ada dalam anggaran provinsi 
khususnya dua tahun terakhir, mungkin karena kasus Pneumonia bukanlah 
prioritas — walaupun kami tahu bahwa penyakit ini bisa di istilahkan sebagai 
“silent killer”. Tetapi pada kenyataannya, tidak ada dana, bahkan tidak ada 
anggaran dari nasional untuk provinsi. Tidak ada dana; tahun ini tidak ada 
dana; sudah bertahun-tahun, belum ada dana lagi. Jika ada, dana itu hanya 
untuk beberapa kabupaten. Kasus ini tidak dianggap sebagai program prioritas 

 

... untuk kasus yang berbeda, jika  tentang TB, malaria, HIV, itu prioritas. 
Orang-orang masih menganggap ISPA identik dengan batuk pilek, seperti 
Infeksi Saluran Pernafasan Atas. Mungkin mereka lupa bahwa pneumonia 
adalah ISPA (G7). 

 

 Di Kabupaten Sumba Barat, kejadian pneumonia lebih tinggi dibandingkan 

dengan penyakit anak lainnya. Usulan anggaran diajukan oleh Dinas Kesehatan dan 

Puskesmas untuk program pencegahan pneumonia disetujui oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Sumba Barat (BAPEDDA). Meskipun anggaran 

tersebut terbatas, tetapi sangat berguna untuk mendukung program kunjungan 

rumah untuk pasien pneumonia dan program pencegahan seperti pendidikan 

kesehatan pneumonia untuk masyarakat melalui berbagai media. 

 Anggaran yang terbatas juga dilaporkan oleh bidang program promosi 

kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Namun, meskipun 

menghadapi banyak keterbatasan, mereka tetap menjalankan program pendidikan 

kesehatan di masyarakat, terutama Pneumonia pada anak. 

Ya, anggaran itu masalah. Tahun ini sangat kecil, bisa dikatakan tidak dicukup 
untuk melaksanakan program yang sudah di rencanakan. Pada 2017, hanya 
Rp 30 juta untuk program selama setahun, tahun ini lebih kecil. Jadi, kami 
mensiasati melalui kerjasama dengan departemen informasi di bawah 
kementerian komunikasi. Mungkin kita perlu lebih banyak advokasi untuk 
pemerintah kabupaten. Terbatasnya anggaran mempengaruhi pelaksanaan 
program promosi kesehatan. (G14) 

  

 Fokus program kesehatan di suatu daerah juga tergantung pada prioritas 

kepala daerah, terkadang fokus utama pembangunan kesehatan didaerah berbeda 

dengan nasional.   

Fokus pembangunan kesehatan  disuatu daerah...tergantung pada agenda 
kepala daerah setempat. Beberapa daerah memfokuskan pada pemenuhan 
kebutuhan dasar masyarakat,  atau mungkin berurusan dengan masalah 
sosial-politik terlebih dahulu. Bisa jadi  aspek kesehatan bukanlah prioritas 
mereka. Daerah memiliki kebijakan sendiri, jadi semoga dengan pembaruan 
target SPM dari pusat  tahun depan, pemimpin lokal — walikota, gubernur — 
memiliki visi yang sama dengan yang nasional; mereka perlu mencapai enam 
target utama pembangunan daerah, salah satunya berfokus pada sektor 
kesehatan. (G3) 
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5. Memperkuat Manajemen Program: Perencanaan, Ketersediaan  

Anggaran, Sumber Daya Manusia, Monitoring, dan Evaluasi 

 

5.1 Anggaran 

 Wawancara dengan berbagai elemen seperti perwakilan kader, 

penanggungjawab program, kepala Puskesmas dan dinas kesehatan provinsi dan 

kabupaten secara umum mereka menyatakan bahwa anggaran untuk program 

pneumonia pada anak terbatas. Besarnya anggaran suatu program ditentukan  

berdasarkan data kasus yang dilaporkan. Pencatatan dan pelaporan kasus 

Pneumonia anak yang akurat sangat penting sebagai dasar pengembangan program-

program Pneumonia dan pengajuan rencana anggaran. Seperti dilaporkan oleh 

seorang petugas Puskesmas, kegiatan kunjungan rumah akan dilaksanakan jika ada 

laporan tentang banyaknya kasus pneumonia, dan akan berpengaruh kepengeluaran 

Puskesmas. Petugas kesehatan menjelaskan: 

 
Saya melakukan kunjungan rumah, ketika dilaporkan banyak kasus ISPA, 
diare, TB, dan pneumonia. Tetapi itu juga tergantung pada Program  
Puskesmas untuk melakukannya atau tidak karena akan mempengaruhi 
anggaran ... Saya tidak paham tentang berapa anggaran pastinya (H10) 

 
 Partisipan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bandung juga melaporkan pengalaman serupa tentang terbatasnya  

pendanaan untuk program Pneumonia: 

 
Kami di sini di Kabupaten Bandung hanya mengalokasikan 0,01% untuk 
program pneumonia dari keseluruhan dana untuk kesehatan ibu dan anak 
karena jumlah insiden penyakit tersebut rendah dan tidak terlalu tinggi. Itu 
bukan salah satu dari program prioritas kami. Pemerintah provinsi juga 
mengalokasikan anggaran yang kecil untuk program pneumonia ini. 
Prioritasnya adalah penyakit TB dan HIV, bukan Pneumonia(C9). 

 
Informasi yang sama juga dilaporkan partisipan dari Dinas Kesehatan provinsi NTT. 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) tidak ada dalam anggaran provinsi 
khususnya dua tahun terakhir, mungkin karena kasus Pneumonia bukanlah 
prioritas — walaupun kami tahu bahwa penyakit ini bisa di istilahkan sebagai 
“silent killer”. Tetapi pada kenyataannya, tidak ada dana, bahkan tidak ada 
anggaran dari nasional untuk provinsi. Tidak ada dana; tahun ini tidak ada 
dana; sudah bertahun-tahun, belum ada dana lagi. Jika ada, dana itu hanya 
untuk beberapa kabupaten. Kasus ini tidak dianggap sebagai program prioritas 

 

... untuk kasus yang berbeda, jika  tentang TB, malaria, HIV, itu prioritas. 
Orang-orang masih menganggap ISPA identik dengan batuk pilek, seperti 
Infeksi Saluran Pernafasan Atas. Mungkin mereka lupa bahwa pneumonia 
adalah ISPA (G7). 

 

 Di Kabupaten Sumba Barat, kejadian pneumonia lebih tinggi dibandingkan 

dengan penyakit anak lainnya. Usulan anggaran diajukan oleh Dinas Kesehatan dan 

Puskesmas untuk program pencegahan pneumonia disetujui oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Sumba Barat (BAPEDDA). Meskipun anggaran 

tersebut terbatas, tetapi sangat berguna untuk mendukung program kunjungan 

rumah untuk pasien pneumonia dan program pencegahan seperti pendidikan 

kesehatan pneumonia untuk masyarakat melalui berbagai media. 

 Anggaran yang terbatas juga dilaporkan oleh bidang program promosi 

kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Namun, meskipun 

menghadapi banyak keterbatasan, mereka tetap menjalankan program pendidikan 

kesehatan di masyarakat, terutama Pneumonia pada anak. 

Ya, anggaran itu masalah. Tahun ini sangat kecil, bisa dikatakan tidak dicukup 
untuk melaksanakan program yang sudah di rencanakan. Pada 2017, hanya 
Rp 30 juta untuk program selama setahun, tahun ini lebih kecil. Jadi, kami 
mensiasati melalui kerjasama dengan departemen informasi di bawah 
kementerian komunikasi. Mungkin kita perlu lebih banyak advokasi untuk 
pemerintah kabupaten. Terbatasnya anggaran mempengaruhi pelaksanaan 
program promosi kesehatan. (G14) 

  

 Fokus program kesehatan di suatu daerah juga tergantung pada prioritas 

kepala daerah, terkadang fokus utama pembangunan kesehatan didaerah berbeda 

dengan nasional.   

Fokus pembangunan kesehatan  disuatu daerah...tergantung pada agenda 
kepala daerah setempat. Beberapa daerah memfokuskan pada pemenuhan 
kebutuhan dasar masyarakat,  atau mungkin berurusan dengan masalah 
sosial-politik terlebih dahulu. Bisa jadi  aspek kesehatan bukanlah prioritas 
mereka. Daerah memiliki kebijakan sendiri, jadi semoga dengan pembaruan 
target SPM dari pusat  tahun depan, pemimpin lokal — walikota, gubernur — 
memiliki visi yang sama dengan yang nasional; mereka perlu mencapai enam 
target utama pembangunan daerah, salah satunya berfokus pada sektor 
kesehatan. (G3) 
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 Berdasarkan hasil wawancara diketahui anggaran pelayanan kesehatan 

khususnya pencegahan penyakit termasuk untuk Pneumonia pada anak, masih 

menjadi kendala dan berdampak pada  pelaksanaan di Kabupaten Bandung dan 

Sumba Barat - dan tidak ada kolaborasi yang berkelanjutan antara dinas kesehatan 

dan lembaga di luar BAPEDDA. Kolaborasi dalam bentuk program dilakukan 

dengan LSM masih terbatas: misalnya pelatihan MTBS berbasis masyarakat untuk 

kader, pelatihan tersebut adalah kolaborasi antara dinas kesehatan dan Yayasan 

Sayangi Tunas Cilik bersifat insidental. Banyak LSM dan organisasi profesi di 

Kabupaten Bandung dan Sumba Barat yang fokus pada kesehatan anak, sehingga 

masih banyak peluang kerjasama yang dapat dikembangkan sebagai upaya 

pencegahan penyakit termasuk Pneumonia pada anak.  

 

5.2 Sumber Daya Manusia untuk Program Pneumonia 

 Jumlah tenaga kesehatan terlatih MTBS terbatas. Program MTBS telah 

dikembangkan oleh  Kementerian Kesehatan sejak tahun 1996. Pelatihan 

profesional kesehatan untuk program telah dilakukan, tetapi seiring waktu, banyak 

petugas kesehatan dirotasi dan posisi pengelola program MTBS ataupun Pneumonia 

dilakukan oleh petugas kesehatan baru dan sebagian besar belum terlatih. 

 

Saya menjadi penanggungjawab program pneumonia beberapa tahun terakhir 
karena [petugas] sebelumnya pensiun, sekitar 5 tahun yang lalu. Masalahnya 
adalah jumlah staf. Saat ini saya sedang kuliah lagi, sejak tahun lalu, tapi saya 
tetap melakukan tanggung jawab saya, sehingga saya lakukan tugas kerja 
saya, tergantung pada waktu kuliah, maksud saya paruh waktu. Pelatihan 
belum pernah sekalipun, walaupun saya penanggungjawab program 
pneumonia (H9). 

 

Kepala bidang Kesehatan Keluarga, yang membawahi program MTBS, 

menginformasikan program implementasi dan evaluasi MTBS di puskesmas belum 

maksimal: 

Saya berbicara dengan mereka (petugas puskesmas) tentang pelatihan MTBS, 
terutama untuk mengupdate pengetahuan MTBS. Mereka mengatakan bahwa 
mereka membutuhkan pelatihan, tetapi kali ini bukan prioritas karena 
kurangnya anggaran untuk itu. Seperti yang kita ketahui, pelatihan MTBS 
membutuhkan anggaran besar dan membutuhkan waktu sekitar seminggu, 
tidak hanya sehari. (G11) 

 

 MTBS terbukti efektif untuk skrining dan pengobatan pneumonia, 

berdasarkan informasi dari kepala Sub-Direktorat Balita Kementerian Kesehatan. 

Buku pedoman MTBS sudah diperbarui dan direvisi tiga kali yaitu pada tahun 2003, 

2008, dan 2015. Pedoman ini telah dikembangkan tidak hanya untuk pneumonia, 

tetapi juga untuk penyakit anak-anak lainnya seperti diare. Kendala dalam 

implementasi MTBS adalah terbatasnya petugas kesehatan yang memperoleh 

pelatihan tentang cara menggunakan panduan MTBS dengan benar dan akurat. 

Anggaran untuk pelatihan MTBS, dianggap tidak cukup karena pelatihannya 

membutuhkanwaktu sekitar 5-6 hari. Kementerian Kesehatan sedang 

mengembangkan metode baru untuk mensosialisasikan MTBS dan pendekatan ini 

diharapkan memiliki dampak signifikan bagi layanan kesehatan dan prioritas layanan. 

Berkaitan dengan metode pelatihan untuk MTBS, kami mengembangkan 
program bernama "Kalakarya". Program ini dalam berbentuk pelatihan di 
tempat kerja, yang akan dimulai tahun ini di Puskesmas. Targetnya adalah 
para petugas kesehatan di Puskesmas. Sebelumnya, kami menggunakan 
metode mengundang para petugas kesehatan diPuskesmas untuk pelatihan 
MTBS di tingkat provinsi atau nasional, biayanya besar. Kami mengubah 
dengan metode "Kalakarya". Kami akan mengirim seseorang yang telah dilatih 
MTBS ke puskesmas, dan kemudian dia akan berada puskesmas selama 
sekitar dua bulan untuk membimbing para petugas kesehatan di puskesmas 
berkaitan dengan implementasi MTBS. Kami berharap metode ini akan efektif 
dan anggarannya kecil. (G2) 

 

 Dengan metode Kalakarya, diharapkan para profesional kesehatan 

diPuskesmas dapat meningkatkan dan mengupdate pengetahuan dan keterampilan 

tentang MTBS. Kepala sub-direktorat Balita di Kementerian Kesehatan menyatakan 

harapannya kepada LSM untuk mendukung program, sehingga tujuan utama yaitu 

meningkatkan implementasi MTBS dapat tercapai. 

 

5.3 Monitoring dan Evaluasi 

 Evaluasi program dan bimbingan teknis dilakukan oleh kementerian 

kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten bagi pelayanan 

kesehatan, terutama Puskesmas. Namun, karena keterbatasan anggaran, jumlah 

puskesmas yang dikunjungi untuk bimbingan teknis terbatas 

Kami mengevaluasi program di Puskesmas setiap tahun sekitar 15 dikunjungi, 
sedikit, ya ... tapi mungkin itu bisa lebih efektif jika setiap bidang di kementerian 
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 Berdasarkan hasil wawancara diketahui anggaran pelayanan kesehatan 

khususnya pencegahan penyakit termasuk untuk Pneumonia pada anak, masih 

menjadi kendala dan berdampak pada  pelaksanaan di Kabupaten Bandung dan 

Sumba Barat - dan tidak ada kolaborasi yang berkelanjutan antara dinas kesehatan 

dan lembaga di luar BAPEDDA. Kolaborasi dalam bentuk program dilakukan 

dengan LSM masih terbatas: misalnya pelatihan MTBS berbasis masyarakat untuk 

kader, pelatihan tersebut adalah kolaborasi antara dinas kesehatan dan Yayasan 

Sayangi Tunas Cilik bersifat insidental. Banyak LSM dan organisasi profesi di 

Kabupaten Bandung dan Sumba Barat yang fokus pada kesehatan anak, sehingga 

masih banyak peluang kerjasama yang dapat dikembangkan sebagai upaya 

pencegahan penyakit termasuk Pneumonia pada anak.  

 

5.2 Sumber Daya Manusia untuk Program Pneumonia 

 Jumlah tenaga kesehatan terlatih MTBS terbatas. Program MTBS telah 

dikembangkan oleh  Kementerian Kesehatan sejak tahun 1996. Pelatihan 

profesional kesehatan untuk program telah dilakukan, tetapi seiring waktu, banyak 

petugas kesehatan dirotasi dan posisi pengelola program MTBS ataupun Pneumonia 

dilakukan oleh petugas kesehatan baru dan sebagian besar belum terlatih. 

 

Saya menjadi penanggungjawab program pneumonia beberapa tahun terakhir 
karena [petugas] sebelumnya pensiun, sekitar 5 tahun yang lalu. Masalahnya 
adalah jumlah staf. Saat ini saya sedang kuliah lagi, sejak tahun lalu, tapi saya 
tetap melakukan tanggung jawab saya, sehingga saya lakukan tugas kerja 
saya, tergantung pada waktu kuliah, maksud saya paruh waktu. Pelatihan 
belum pernah sekalipun, walaupun saya penanggungjawab program 
pneumonia (H9). 

 

Kepala bidang Kesehatan Keluarga, yang membawahi program MTBS, 

menginformasikan program implementasi dan evaluasi MTBS di puskesmas belum 

maksimal: 

Saya berbicara dengan mereka (petugas puskesmas) tentang pelatihan MTBS, 
terutama untuk mengupdate pengetahuan MTBS. Mereka mengatakan bahwa 
mereka membutuhkan pelatihan, tetapi kali ini bukan prioritas karena 
kurangnya anggaran untuk itu. Seperti yang kita ketahui, pelatihan MTBS 
membutuhkan anggaran besar dan membutuhkan waktu sekitar seminggu, 
tidak hanya sehari. (G11) 

 

 MTBS terbukti efektif untuk skrining dan pengobatan pneumonia, 

berdasarkan informasi dari kepala Sub-Direktorat Balita Kementerian Kesehatan. 

Buku pedoman MTBS sudah diperbarui dan direvisi tiga kali yaitu pada tahun 2003, 

2008, dan 2015. Pedoman ini telah dikembangkan tidak hanya untuk pneumonia, 

tetapi juga untuk penyakit anak-anak lainnya seperti diare. Kendala dalam 

implementasi MTBS adalah terbatasnya petugas kesehatan yang memperoleh 

pelatihan tentang cara menggunakan panduan MTBS dengan benar dan akurat. 

Anggaran untuk pelatihan MTBS, dianggap tidak cukup karena pelatihannya 

membutuhkanwaktu sekitar 5-6 hari. Kementerian Kesehatan sedang 

mengembangkan metode baru untuk mensosialisasikan MTBS dan pendekatan ini 

diharapkan memiliki dampak signifikan bagi layanan kesehatan dan prioritas layanan. 

Berkaitan dengan metode pelatihan untuk MTBS, kami mengembangkan 
program bernama "Kalakarya". Program ini dalam berbentuk pelatihan di 
tempat kerja, yang akan dimulai tahun ini di Puskesmas. Targetnya adalah 
para petugas kesehatan di Puskesmas. Sebelumnya, kami menggunakan 
metode mengundang para petugas kesehatan diPuskesmas untuk pelatihan 
MTBS di tingkat provinsi atau nasional, biayanya besar. Kami mengubah 
dengan metode "Kalakarya". Kami akan mengirim seseorang yang telah dilatih 
MTBS ke puskesmas, dan kemudian dia akan berada puskesmas selama 
sekitar dua bulan untuk membimbing para petugas kesehatan di puskesmas 
berkaitan dengan implementasi MTBS. Kami berharap metode ini akan efektif 
dan anggarannya kecil. (G2) 

 

 Dengan metode Kalakarya, diharapkan para profesional kesehatan 

diPuskesmas dapat meningkatkan dan mengupdate pengetahuan dan keterampilan 

tentang MTBS. Kepala sub-direktorat Balita di Kementerian Kesehatan menyatakan 

harapannya kepada LSM untuk mendukung program, sehingga tujuan utama yaitu 

meningkatkan implementasi MTBS dapat tercapai. 

 

5.3 Monitoring dan Evaluasi 

 Evaluasi program dan bimbingan teknis dilakukan oleh kementerian 

kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten bagi pelayanan 

kesehatan, terutama Puskesmas. Namun, karena keterbatasan anggaran, jumlah 

puskesmas yang dikunjungi untuk bimbingan teknis terbatas 

Kami mengevaluasi program di Puskesmas setiap tahun sekitar 15 dikunjungi, 
sedikit, ya ... tapi mungkin itu bisa lebih efektif jika setiap bidang di kementerian 
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kesehatan berkolaborasi dalam program ini (bimtek), jadi bimteknya 
komprehensif ... tidak hanya program di bidang A, B atau C, saja, tetapi dapat 
mencakup banyak program sehingga capaian kunjungan bimtek dapat 
meningkat jumlahnya setiap tahun (G2). 

   

 Evaluasi puskesmas dan rumah sakit dilakukan dalam bentuk program 

akreditasi nasional. Program ini menilai kualitas fasilitas, tenaga kesehatan, dan 

program layanan kesehatan untuk meningkatkan layanan institusi pelayanan 

kesehatan termasuk Puskesmas. 

Akreditasi menilai tiga bagian (pokja): administrasi termasuk SOP dan surat 
keputusan (SK), pokja kesehatan masyarakat (UKM), dan pokja kesehatan 
perorangan (UKP). Pokja lain ada bidang adalah gugus kendali mutu. Akreditasi 
juga mengevaluasi kepala Puskesmas, 3 POKJA, dan gugus kendali mutu. Untuk 
pneumonia berkaitan dengan UKP dan UKM, jika pneumonia terjadi, 
bagaimana petugas menangani sesuai SOP, tetapi kalo untuk pencegahan 
pneumonia, ada kebutuhan peningkatan kesehatan di masyarakat misalnya 
dengan pendidikan kesehatan tentang pneumonia, perumahan yang sehat, dan 
semua itu adalah sistem yang terintegrasi, jadi tidak hanya pemegang program, 
tetapi keberhasilan akreditasi ketika semua sistem terintegrasi (G12). 

 

Akreditasi dilakukan setiap tiga tahun di Puskesmas. Ketika asesor menilai 

Puskesmas, dinas kesehatan kabupaten bagian Yankes hadir dan memfasilitasi team 

asesor. Jika Puskesmas ada masukan untuk perbaikan, team asesor akan meminta 

dinas kesehatan setempat untuk membantu dan mendukung Puskesmas dalam 

meningkatkan layanan mereka. 

 Dalam pedoman program pencegahan dan pengendalian pneumonia, peran 

masyarakat dalam monitoring dan evaluasi ditetapkan, namun hanya sedikit aturan 

teknis mengatur bagaimana seharusnya komponen masyarakat berperan khususnya 

pencegahan pneumonia pada anak. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa 

banyak perwakilan masyarakat seperti kader, organisasi non-pemerintah, dan 

organisasi profesi kesehatan terlibat upaya pencegahan dan pengendalian 

pneumonia. 

Peran Masyarakat dalam Mencegah Pneumonia Anak 

 Masyarakat dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kader, 

organisasi profesi, dan organisasi non-pemerintah yang focus pada kesehatan dan 

kesejahteraan sosial. Pada penelitian ini teridentifikasi empat sub-tema yaitu: 

potensi organisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pencegahan dan 

 

pengendalian pneumonia, peran organisasi masyarakat dalam kesehatan 

masyarakat, harapan organisasi masyarakat dalam kemitraan dengan pemerintah, 

dan hambatan serta tantangan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat. 

 Hasil analisis data menemukan bahwa organisasi masyarakat memiliki 

potensi besar untuk mendukung program pencegahan pneumonia. Organisasi 

masyarakat berempati dengan banyaknya masalah kesehatan dan perlunya 

pengembangan program kesehatan, beberapa di antaranya berkaitan dengan 

kesehatan anak-anak secara langsung atau tidak langsung. Terdapat organisasi 

masyarakat yang memiliki fokus pada penyakit tertentu yang merupakan masalah 

yang signifikan di daerah tersebut, seperti ISPA dan Malaria di NTT. Di beberapa 

daerah NTT, Save the Children, sebuah organisasi masyarakat yang berfokus pada 

hak-hak anak, termasuk kesehatan, telah mengembangkan program dalam 

mencegah ISPA terutama pneumonia. Kepala bidang P2PM provinsi NTT 

menjelaskan: 

Yang saya tahu adalah bahwa Save the Children telah mengembangkan 
MTBSM yang menargetkan kader. Tujuan utamanya adalah untuk 
memberdayakan kader agar memiliki kemampuan mengenali tanda-tanda 
awal pneumonia. Jika mereka melakukan deteksi dini pneumonia, ketika 
mereka menemukan anak dengan tanda dan gejala pneumonia, maka kader 
akan melakukan pertolongan pertama dan kemudian merujuknya ke layanan 
kesehatan. Itu adalah program Save the Children di kabupaten TTS dan Sumba 
Barat ... Saya pikir mereka juga memberikan pelatihan lain untuk kader terkait 
dengan manajemen diare, karena diare juga meningkatkan risiko kematian 
yang tinggi. Kolaborasi antara dinas kesehatan dan LSM diperlukan untuk 
membantu melaksanakan program pencegahan dan pengendalian pneumonia. 
Organisasi masyarakat memiliki potensi di NTT (G7). 

  

 Kepala bidang promosi kesehatan dan kepala P2PM Kabupaten Sumba Barat 

menyatakan pendapat yang sama tentang peran aktif LSM seperti Save the Children, 

Yayasan Sumba, dan organisasi masyarakat lainnya yang bekerja dalam pencegahan 

pneumonia dan penyakit lainnya. Tidak hanya di Sumba Barat, tetapi juga di Jawa 

Barat dan Kabupaten Bandung, kemitraan antara Dinas Kesehatan dan organisasi 

masyarakat berkembang dalam berbagai kegiatan terkait kesehatan, terutama 

pencegahan penyakit, advokasi, dan pelayanan masyarakat. 

 Aktivitas LSM sangat beragam. Komponen masyarakat yang berasal dari  

organisasi professional kesehatan mendorong anggota untuk aktif dan mendukung 
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kesehatan berkolaborasi dalam program ini (bimtek), jadi bimteknya 
komprehensif ... tidak hanya program di bidang A, B atau C, saja, tetapi dapat 
mencakup banyak program sehingga capaian kunjungan bimtek dapat 
meningkat jumlahnya setiap tahun (G2). 

   

 Evaluasi puskesmas dan rumah sakit dilakukan dalam bentuk program 

akreditasi nasional. Program ini menilai kualitas fasilitas, tenaga kesehatan, dan 

program layanan kesehatan untuk meningkatkan layanan institusi pelayanan 

kesehatan termasuk Puskesmas. 

Akreditasi menilai tiga bagian (pokja): administrasi termasuk SOP dan surat 
keputusan (SK), pokja kesehatan masyarakat (UKM), dan pokja kesehatan 
perorangan (UKP). Pokja lain ada bidang adalah gugus kendali mutu. Akreditasi 
juga mengevaluasi kepala Puskesmas, 3 POKJA, dan gugus kendali mutu. Untuk 
pneumonia berkaitan dengan UKP dan UKM, jika pneumonia terjadi, 
bagaimana petugas menangani sesuai SOP, tetapi kalo untuk pencegahan 
pneumonia, ada kebutuhan peningkatan kesehatan di masyarakat misalnya 
dengan pendidikan kesehatan tentang pneumonia, perumahan yang sehat, dan 
semua itu adalah sistem yang terintegrasi, jadi tidak hanya pemegang program, 
tetapi keberhasilan akreditasi ketika semua sistem terintegrasi (G12). 

 

Akreditasi dilakukan setiap tiga tahun di Puskesmas. Ketika asesor menilai 

Puskesmas, dinas kesehatan kabupaten bagian Yankes hadir dan memfasilitasi team 

asesor. Jika Puskesmas ada masukan untuk perbaikan, team asesor akan meminta 

dinas kesehatan setempat untuk membantu dan mendukung Puskesmas dalam 

meningkatkan layanan mereka. 

 Dalam pedoman program pencegahan dan pengendalian pneumonia, peran 

masyarakat dalam monitoring dan evaluasi ditetapkan, namun hanya sedikit aturan 

teknis mengatur bagaimana seharusnya komponen masyarakat berperan khususnya 

pencegahan pneumonia pada anak. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa 

banyak perwakilan masyarakat seperti kader, organisasi non-pemerintah, dan 

organisasi profesi kesehatan terlibat upaya pencegahan dan pengendalian 

pneumonia. 

Peran Masyarakat dalam Mencegah Pneumonia Anak 

 Masyarakat dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kader, 

organisasi profesi, dan organisasi non-pemerintah yang focus pada kesehatan dan 

kesejahteraan sosial. Pada penelitian ini teridentifikasi empat sub-tema yaitu: 

potensi organisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pencegahan dan 

 

pengendalian pneumonia, peran organisasi masyarakat dalam kesehatan 

masyarakat, harapan organisasi masyarakat dalam kemitraan dengan pemerintah, 

dan hambatan serta tantangan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat. 

 Hasil analisis data menemukan bahwa organisasi masyarakat memiliki 

potensi besar untuk mendukung program pencegahan pneumonia. Organisasi 

masyarakat berempati dengan banyaknya masalah kesehatan dan perlunya 

pengembangan program kesehatan, beberapa di antaranya berkaitan dengan 

kesehatan anak-anak secara langsung atau tidak langsung. Terdapat organisasi 

masyarakat yang memiliki fokus pada penyakit tertentu yang merupakan masalah 

yang signifikan di daerah tersebut, seperti ISPA dan Malaria di NTT. Di beberapa 

daerah NTT, Save the Children, sebuah organisasi masyarakat yang berfokus pada 

hak-hak anak, termasuk kesehatan, telah mengembangkan program dalam 

mencegah ISPA terutama pneumonia. Kepala bidang P2PM provinsi NTT 

menjelaskan: 

Yang saya tahu adalah bahwa Save the Children telah mengembangkan 
MTBSM yang menargetkan kader. Tujuan utamanya adalah untuk 
memberdayakan kader agar memiliki kemampuan mengenali tanda-tanda 
awal pneumonia. Jika mereka melakukan deteksi dini pneumonia, ketika 
mereka menemukan anak dengan tanda dan gejala pneumonia, maka kader 
akan melakukan pertolongan pertama dan kemudian merujuknya ke layanan 
kesehatan. Itu adalah program Save the Children di kabupaten TTS dan Sumba 
Barat ... Saya pikir mereka juga memberikan pelatihan lain untuk kader terkait 
dengan manajemen diare, karena diare juga meningkatkan risiko kematian 
yang tinggi. Kolaborasi antara dinas kesehatan dan LSM diperlukan untuk 
membantu melaksanakan program pencegahan dan pengendalian pneumonia. 
Organisasi masyarakat memiliki potensi di NTT (G7). 

  

 Kepala bidang promosi kesehatan dan kepala P2PM Kabupaten Sumba Barat 

menyatakan pendapat yang sama tentang peran aktif LSM seperti Save the Children, 

Yayasan Sumba, dan organisasi masyarakat lainnya yang bekerja dalam pencegahan 

pneumonia dan penyakit lainnya. Tidak hanya di Sumba Barat, tetapi juga di Jawa 

Barat dan Kabupaten Bandung, kemitraan antara Dinas Kesehatan dan organisasi 

masyarakat berkembang dalam berbagai kegiatan terkait kesehatan, terutama 

pencegahan penyakit, advokasi, dan pelayanan masyarakat. 

 Aktivitas LSM sangat beragam. Komponen masyarakat yang berasal dari  

organisasi professional kesehatan mendorong anggota untuk aktif dan mendukung 
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program kesehatan pemerintah. Misalnya, PPNI Sumba Barat mendorong 

anggotanya untuk mensukseskan program vaksin MR di sekolah dasar di Sumba 

Barat, sementara Dokter Anak menyampaikan peran serta untuk pencegahan 

Pneumonia, dengan menjadi pembicara diberbagai seminar kesehatan.  

Organisasi-organisasi masyarakat yang berfokus pada masalah kesejahteraan 

sosial memahami berbagai masalah kesehatan di masyarakat. LSM memiliki target 

program setiap tahunnya, mereka berupaya keras untuk mencapai target, dan 

melakukan berbagai inovatif dalam proses implementasi programnya. Data juga 

menunjukkan bahwa aktivis organisasi masyarakat menunjukkan integritas dalam 

tugas mereka, dipercaya oleh masyarakat, dan memiliki dana independen untuk 

kegiatan mereka. Hasil analisis mengidentifikasi tiga peran utama organisasi 

masyarakat dalam sistem kesehatan, yaitu kemitraan, advokasi, dan penyediaan 

pelayanan kesehatan. Organisasi masyarakat memiliki kolaborasi dan jaringan 

dengan banyak lembaga dan organisasi, termasuk tenaga kesehatan professional, 

kader, organisasi masyarakat lainnya, sekolah, dan kantor kesehatan setempat di 

banyak provinsi dan kabupaten. Peran LSM antara lain: 

Kami adalah organisasi masyarakat yang berfokus membantu anak-anak 
cacat. Peran kami berfokus pada masalah kesehatan anak... sebelumnya, kami 
melatih kader dan bidan desa tentang deteksi dini kesehatan bayi sehingga 
mereka mengetahui tanda dan gejala, masalah kehamilan, dan penyakit anak-
anak. Terkadang kami tidak memiliki kemampuan dibidang kesehatan, karena 
itu bukan bidang kami, jadi kami mengundang para ahli sebagai pembicara 
dalam pelatihan. Tujuan utama pelatihan ini, selain meningkatkan 
pengetahuan peserta, juga untuk memastikan tenaga kesehatan professional 
dan kader memiliki kesadaran akan anak-anak cacat sehingga mereka juga 
dapat menerima layanan kesehatan, kesetaraan, dan keadilan yang baik. 
(C14)  
 
 

Partisipan lain menjelaskan aktivitas organisasi dimasyarakat seperti: 
yang telah lakukan ,Kami menyediakan layanan kesehatan gratis, kami telah 
melakukan pelatihan kader — 1000 kader terlibat dalam pelatihan ... Kami 
juga menyediakan dukungan untuk keluarga miskin dan anak-anak dengan 
rujukan terapi. Kami berharap bahwa kami akan menjadi mitra pemerintah 
yang baik dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama kesehatan 
ibu dan anak. (C9) 

 
 Organisasi masyarakat lain mengatakan bahwa mereka akan sangat senang 

jika pemerintah memperhatikan kegiatan mereka, tetapi untuk pendanaan, mereka 

 

sepenuhnya independen karena adanya dukungan dana dari donatur. Mereka 

melihat kemitraan antara pemerintah dan organisasi masyarakat masih perlu 

ditingkatkan. 

Faktor Resiko Pneumonia 
 Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor risiko terhadap terjadinya 

pneumonia, yaitu masalah menyusui, imunisasi balita, vaksin pneumonia, perilaku 

dan lingkungan yang kurang sehat, faktor budaya, dan sosial. 

1. Masalah ASI eksklusif 

 Kegagalan menyusui eksklusif termasuk kedalam faktor risiko terhadap 

terjadinya pneumonia. Penelitian ini menemukan bahwa hampir 60% bayi 

mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan mereka, tetapi 

40% lainnya tidak, bayi diberikan susu formula atau jenis makanan lain (yaitu bubur, 

beras lunak) selama enam bulan pertama kehidupan oleh orangtua. Alasan tidak 

memberikan anak ASI eksklusif sangat beragam seperti bayi tidak mau, jumlah ASI 

yang tidak mencukupi, dan ibu tidak dapat menyusui secara teratur karena 

pekerjaan. 

  Penelitian ini menemukan bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan ASI 

eksklusif lebih cenderung mengalami pneumonia daripada anak-anak yang menyusui 

eksklusif. Anak-anak yang mengalami pneumonia, 50% tidak menyusui eksklusif 

selama enam bulan pertama kehidupannya daripada bayi yang menyusui eksklusif (p 

<0,050) (OR: 0,527, 95% CI:.288-.965). Di Sumba Barat, 52% pengasuh bayi 

melaporkan bahwa bayi diberi makanan tambahan seperti bubur dan beras lunak 

dalam enam bulan pertama kehidupan. 

 Para kader melaporkan bahwa mereka terus memotivasi ibu untuk terus 

menyusui eksklusif bayinya. Namun mereka mengakui bahwa ibu memiliki berbagai 

alasan untuk berhenti menyusui dalam enam bulan pertama dan alasan yang paling 

umum adalah kurangnya ASI, penolakan dari bayi, dan jadwal kerja padat. Hasil 

tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang kader paertisipan 

pada penelitian kualitatif.  

Terutama ibu muda ... mereka bekerja seharian di pabrik. Mayoritas dari 
mereka bekerja di sana — ada banyak pabrik di sini — terutama yang muda. 
Mereka perlu penghasilan untuk mendukung pendapatan keluarga. Bagi saya, 
saya seorang ibu rumah tangga, jadi tidak ada masalah untuk menyusui bayi 
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program kesehatan pemerintah. Misalnya, PPNI Sumba Barat mendorong 

anggotanya untuk mensukseskan program vaksin MR di sekolah dasar di Sumba 

Barat, sementara Dokter Anak menyampaikan peran serta untuk pencegahan 

Pneumonia, dengan menjadi pembicara diberbagai seminar kesehatan.  

Organisasi-organisasi masyarakat yang berfokus pada masalah kesejahteraan 

sosial memahami berbagai masalah kesehatan di masyarakat. LSM memiliki target 

program setiap tahunnya, mereka berupaya keras untuk mencapai target, dan 

melakukan berbagai inovatif dalam proses implementasi programnya. Data juga 

menunjukkan bahwa aktivis organisasi masyarakat menunjukkan integritas dalam 

tugas mereka, dipercaya oleh masyarakat, dan memiliki dana independen untuk 

kegiatan mereka. Hasil analisis mengidentifikasi tiga peran utama organisasi 

masyarakat dalam sistem kesehatan, yaitu kemitraan, advokasi, dan penyediaan 

pelayanan kesehatan. Organisasi masyarakat memiliki kolaborasi dan jaringan 

dengan banyak lembaga dan organisasi, termasuk tenaga kesehatan professional, 

kader, organisasi masyarakat lainnya, sekolah, dan kantor kesehatan setempat di 

banyak provinsi dan kabupaten. Peran LSM antara lain: 

Kami adalah organisasi masyarakat yang berfokus membantu anak-anak 
cacat. Peran kami berfokus pada masalah kesehatan anak... sebelumnya, kami 
melatih kader dan bidan desa tentang deteksi dini kesehatan bayi sehingga 
mereka mengetahui tanda dan gejala, masalah kehamilan, dan penyakit anak-
anak. Terkadang kami tidak memiliki kemampuan dibidang kesehatan, karena 
itu bukan bidang kami, jadi kami mengundang para ahli sebagai pembicara 
dalam pelatihan. Tujuan utama pelatihan ini, selain meningkatkan 
pengetahuan peserta, juga untuk memastikan tenaga kesehatan professional 
dan kader memiliki kesadaran akan anak-anak cacat sehingga mereka juga 
dapat menerima layanan kesehatan, kesetaraan, dan keadilan yang baik. 
(C14)  
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saya. Saya mengingatkan mereka untuk tetap menyusui: “Jangan beri susu 
formula kepada bayimu, mahal.” Ketika mereka bekerja, biasanya neneknya 
yang mengasuh bayi. (C24) 

 
2. Program imunisasi 

 Imunisasi memainkan peran penting dalam promosi dan prevensi 

kesehatan anak-anak. Survei menemukan bahwa 86% anak-anak telah menerima 

imunisasi dasar dan booster secara lengkaplengkap, sedangkan 14% sisanya belum 

lengkap. Jenis imunisasi yang diterima oleh anak-anak adalah: Hepatitis B (97%), 

BCG & Polio 1 (97%), Polio2 HB HB DPT (96%), dan Polio DPT HB Hib34 (94%). 

Data di atas menunjukkan bahwa pencapaian dari program imunisasi belum 

mencapai target 100%. Meskipun status imunisasi tidak ditemukan sebagai 

prediktor signifikan pneumonia pada anak dalam penelitian ini, namun imunisasi 

dapat meningkatkan sistem kekebalan anak-anak dan melindungi mereka dari 

penyakit lain yang dapat meningkatkan risiko terjadinya pneumonia, seperti diare. 

Penelitian ini menemukan bahwa anak-anak dengan pneumonia secara signifikan 

lebih mungkin menderita diare daripada anak-anak yang tidak mengalami 

pneumonia. 

 Pentingnya imunisasi dasar untuk memastikan kesehatan anak-anak di 

Indonesia di sampaikan oleh partisipan dari Kementerian Kesehatan mengingat 

belum adanya imunisasi bagian dari program nasional yang secara khusus 

melindungi anak-anak dari pneumonia. Seorang partisipan menjelaskan: 

 

Kami memiliki program bernama "Indonesia Sehat" yang menggunakan 
pendekatan keluarga. Salah satu target program ini adalah keluarga yang 
memiliki anak di bawah dua tahun, dan sepenuhnya mendapatkan imunisasi 
dasar (IDL). Semoga, jika IDL selesai, sistem kekebalan anak-anak akan 
meningkat dan akan melindungi mereka dari penyakit termasuk ISPA, 
pneumonia, kan? Karena seperti yang kita ketahui, belum ada vaksin untuk 
pneumonia (G3). 

  

Pemerintah Indonesia merasa masih banyak yang harus dilakukan berkaitan dengan 

upaya pencegahan pneumonia anak. Ada beberapa informasi yang disampaikan oleh 

partisipan dari BIOFARMA, produsen vaksin di Indonesia. Juru bicara BIOFARMA 

mengatakan bahwa perusahaan saat ini sedang mengembangkan vaksin pneumonia 

untuk mencegah pneumonia anak-anak dan diharapkan vaksin tersebut akan siap 

untuk anak-anak Indonesia pada tahun 2022.  

 

Meskipun target imunisasi tercapai, namun program tersebut masih 

menghadapi beberapa kendala. Misalnya, adanya kelompok komunitas anti-vaksin 

yang tidak ingin anak-anak mereka divaksinasi,  di beberapa kecamatan di 

Kabupaten Bandung. Masalah vaksin yang halal dari sudut pandang Islam adalah salah 

satu alasan utama penolakan program imunisasi. Menurut informasi BIOFARMA, 

mereka memiliki dua metode untuk menguji kehalalan vaksin sesuai dengan standar 

Islam yaitu sertifikasi internal dan sertifikasi eksternal. Sertifikasi internal berarti 

mereka menguji produk vaksin secara independen dan sertifikasi eksternal berarti 

mereka berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat independen untuk 

mendapatkan sertifikat halal. Diperlukan sosialisasi tentang vaksin dari sudut 

pandang agama, kehalalan, dan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman masyarakat tentang vaksin. Informasi yang benar dapat meningkatkan 

partisipasi kelompok anti-vaksin dalam program imunisasi. 

 

3. Pengetahuan dan Persepsi tentang Pneumonia di Masyarakat dan Pelayanan 

Kesehatan 

 Persepsi terhadap penyakit pada anak dapat menjadi faktor risiko dan atau 

faktor pendukung. Mendefinisikan suatu penyakit dan memahami risikonya 

merupakan hal yang penting; ketika suatu penyakit didefinisikan dengan tepat dan 

dianggap sebagai penyakit serius, maka kita dapat berharap bahwa orang akan 

mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah atau mengobatinya saat 

menderita penyakit tersebut. 

a. Persepsi tentang istilah Pneumonia 

 Sebagian besar provinsi di Indonesia, tepatnya 59% (20 provinsi), 

menunjukkan bahwa prevalensi kejadian pneumonia lebih tinggi dari rata-rata 

nasional (Riskesdas, 2013); Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi ini, 

dengan prevalensi dua kali lipat dari rata-rata nasional. Pencegahan dan pengobatan 

pneumonia dipengaruhi oleh serangkaian faktor risiko yang sangat kompleks, oleh 

karena itu petugas kesehatan berpendapat bahwa Puskesmas dan institusi pelayanan 

kesehatan lain memerlukan kerjasama lintas sektor. 
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saya. Saya mengingatkan mereka untuk tetap menyusui: “Jangan beri susu 
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mencapai target 100%. Meskipun status imunisasi tidak ditemukan sebagai 

prediktor signifikan pneumonia pada anak dalam penelitian ini, namun imunisasi 
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menghadapi beberapa kendala. Misalnya, adanya kelompok komunitas anti-vaksin 
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merupakan hal yang penting; ketika suatu penyakit didefinisikan dengan tepat dan 

dianggap sebagai penyakit serius, maka kita dapat berharap bahwa orang akan 
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kesehatan lain memerlukan kerjasama lintas sektor. 
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 Dalam penelitian ini ditemukan satu singkatan yang biasa dikenal dimasyarakat 

namun memiliki dua penjabaran, yaitu istilah ISPA. Petugas kesehatan 

mendefinisikan ISPA sebagai Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), termasuk 

didalamnya Pneumonia. Namun masyarakat umumnya dan beberapa petugas 

kesehatan mengunakan istilah ISPA untuk Infeksi Saluran Pernafasan Atas 

(ISPA:atas). Seorang partisipan dari dinas kesehatan provinsi Nusa Tenggara Timur 

mengatakan: 

Ya, bisa jadi ISPA dan pneumonia masih bercampur, karena program 
pneumonia untuk balita diintegrasikan dalam MTBS. Di NTT, jika kami 
menemukan balita dengan pernapasan cepat dan pendek, kami 
mengkategorikannya sebagai ISPA, jadi dalam laporan, akibatnya, akan ada 
banyak kasus ISPA. Hal ini sudah dibahas di ruang pertemuan dengan kepala 
dinas kesehatan kabupaten (G7). 

 

 Kebingungan antara diagnosis ISPA dan pneumonia dijelaskan lebih lanjut oleh 

peserta: 

Untuk pneumonia ISPA, …, jadi diagnosanya tetap beda, karena perawat kan 
pake nya MTBS, mereka tidak salah, tapi kan tidak ada dokternya jadi pasien 
yang berobat kesini, mungkin diagnosa Pneumonia mereka tulis ISPA lagi, ISPA 
lagi, karena SDM nya tidak ada  (C4). 

  

Penelitian ini juga menemukan bahwa sebanyak 63% pengasuh belum pernah 

mendengar tentang pneumonia sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyakit 

ini tidak diketahui oleh sebagian besar masyarakat. 37% lainnya sudah tahu tentang 

istilah pneumonia, mereka berasal dari keluarga yang memiliki anggota keluarga 

yang sebelumnya menderita pneumonia atau yang telah belajar tentang pneumonia 

dari petugas kesehatan atau media massa. 

Informasi ini menunjukkan bahwa istilah 'ISPA' digunakan secara tidak 

konsisten, dan perbedaan persepsi di antara petugas kesehatan yang terkait dengan 

ISPA dan pneumonia dapat memengaruhi diagnosis dan keputusan terapi. Pada saat 

yang sama, kader juga menyampaikan bahwa beberapa orang di masyarakat masih 

menyamakan antara gejala penyakit pneumonia dengan batuk biasa. Partisipan dari 

LSM juga menyampaikan bahwa pneumonia adalah penyakit yang umum terjadi pada 

anak. Persepsi pneumonia yang berbeda-beda pada partisipan menunjukkan 

kurangnya keseragaman pemahaman tentang penyakit pneumonia yang mungkin 

dapat berdampak pada upaya pencegahan dan pengendalian Pneumonia pada anak. 

 

 

b. Persepsi tentang bahaya pneumonia 

 Sebagian besar orangtua yang menjadi responden penelitian ini (93%) 

menganggap bahwa pneumonia merupakan penyakit berbahaya dan lebih dari 80% 

dari mereka juga setuju bahwa pneumonia dapat menyebabkan kematian. Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun istilah pneumonia masih asing bagi sebagian besar 

orang, tetapi sudah ada asumsi yang diyakini bahwa setiap penyakit bisa berbahaya 

dan dapat berakibat fatal jika dibiarkan dan tidak diobati, terutama jika dialami oleh 

anak kecil. Persepsi ini didukung oleh fakta bahwa mayoritas orangtua dengan anak 

riwayat pneumonia dalam penelitian ini mencari perawatan medis segera untuk 

mengobati anak-anak mereka: sebanyak 70% orangtua membawa anaknya untuk 

berobat beberapa hari setelah anak sakit.   

 Persepsi yang sama juga disampaikan oleh kader, LSM, petugas kesehatan, dan 

pembuat kebijakan. Salah satu kader menyatakan: 

Pneumonia adalah penyakit yang mengancam kehidupan bayi dan balita. 
Orang tua harus melaporkan gejalanya dan tidak membiarkannya anaknya 
tetap dirumah. Orang tua bisa membawa anak ke Puskesmas terdekat atau 
dokter dan jika gejalanya tidak mereda mereka dapat mengunjungi dokter 
spesialis (C23). 
 

Persepsi serupa juga diungkapkan oleh perwakilan LSM di Bandung dan Sumba, 

menyatakan:  

Salah satu penyebab kematian balita di Indonesia ... yang kedua adalah 
pneumonia. Kita harus memperkuat kesadaran dan meningkatkan pengunaan 
Prosedur Operasi Standar dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di 
tingkat kabupaten (C16). 

  

 Persepsi tentang bahaya pneumonia juga disampaikan oleh kepala program 

pneumonia di Dinas kesehatan provinsi NTT di Kupang. Kepala program 

menyebutkan bahwa penyakit pneumonia sebagai "Silent Killer”, jika tidak diobati 

dengan baik, maka dapat mengakibatkan kematian. Namun, persepsi yang sangat 

bertentangan dipegang oleh Kementerian kesehatan: 

Dari sisi epidemiologi, Riskesdas, menyatakan bahwa itu 1,8. Siapa bilang 
angka itu tinggi? Angka kematian akibat pneumonia adalah 1,5%, siapa bilang 
angka itu tinggi? (G1) 

 
c. Pengetahuan tentang Gejala dan Penyebab Pneumonia 
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 Dalam penelitian ini ditemukan satu singkatan yang biasa dikenal dimasyarakat 

namun memiliki dua penjabaran, yaitu istilah ISPA. Petugas kesehatan 

mendefinisikan ISPA sebagai Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), termasuk 

didalamnya Pneumonia. Namun masyarakat umumnya dan beberapa petugas 

kesehatan mengunakan istilah ISPA untuk Infeksi Saluran Pernafasan Atas 

(ISPA:atas). Seorang partisipan dari dinas kesehatan provinsi Nusa Tenggara Timur 

mengatakan: 

Ya, bisa jadi ISPA dan pneumonia masih bercampur, karena program 
pneumonia untuk balita diintegrasikan dalam MTBS. Di NTT, jika kami 
menemukan balita dengan pernapasan cepat dan pendek, kami 
mengkategorikannya sebagai ISPA, jadi dalam laporan, akibatnya, akan ada 
banyak kasus ISPA. Hal ini sudah dibahas di ruang pertemuan dengan kepala 
dinas kesehatan kabupaten (G7). 

 

 Kebingungan antara diagnosis ISPA dan pneumonia dijelaskan lebih lanjut oleh 

peserta: 

Untuk pneumonia ISPA, …, jadi diagnosanya tetap beda, karena perawat kan 
pake nya MTBS, mereka tidak salah, tapi kan tidak ada dokternya jadi pasien 
yang berobat kesini, mungkin diagnosa Pneumonia mereka tulis ISPA lagi, ISPA 
lagi, karena SDM nya tidak ada  (C4). 

  

Penelitian ini juga menemukan bahwa sebanyak 63% pengasuh belum pernah 

mendengar tentang pneumonia sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyakit 

ini tidak diketahui oleh sebagian besar masyarakat. 37% lainnya sudah tahu tentang 

istilah pneumonia, mereka berasal dari keluarga yang memiliki anggota keluarga 

yang sebelumnya menderita pneumonia atau yang telah belajar tentang pneumonia 

dari petugas kesehatan atau media massa. 

Informasi ini menunjukkan bahwa istilah 'ISPA' digunakan secara tidak 

konsisten, dan perbedaan persepsi di antara petugas kesehatan yang terkait dengan 

ISPA dan pneumonia dapat memengaruhi diagnosis dan keputusan terapi. Pada saat 

yang sama, kader juga menyampaikan bahwa beberapa orang di masyarakat masih 

menyamakan antara gejala penyakit pneumonia dengan batuk biasa. Partisipan dari 

LSM juga menyampaikan bahwa pneumonia adalah penyakit yang umum terjadi pada 

anak. Persepsi pneumonia yang berbeda-beda pada partisipan menunjukkan 

kurangnya keseragaman pemahaman tentang penyakit pneumonia yang mungkin 

dapat berdampak pada upaya pencegahan dan pengendalian Pneumonia pada anak. 

 

 

b. Persepsi tentang bahaya pneumonia 

 Sebagian besar orangtua yang menjadi responden penelitian ini (93%) 

menganggap bahwa pneumonia merupakan penyakit berbahaya dan lebih dari 80% 

dari mereka juga setuju bahwa pneumonia dapat menyebabkan kematian. Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun istilah pneumonia masih asing bagi sebagian besar 

orang, tetapi sudah ada asumsi yang diyakini bahwa setiap penyakit bisa berbahaya 

dan dapat berakibat fatal jika dibiarkan dan tidak diobati, terutama jika dialami oleh 

anak kecil. Persepsi ini didukung oleh fakta bahwa mayoritas orangtua dengan anak 

riwayat pneumonia dalam penelitian ini mencari perawatan medis segera untuk 

mengobati anak-anak mereka: sebanyak 70% orangtua membawa anaknya untuk 

berobat beberapa hari setelah anak sakit.   

 Persepsi yang sama juga disampaikan oleh kader, LSM, petugas kesehatan, dan 

pembuat kebijakan. Salah satu kader menyatakan: 

Pneumonia adalah penyakit yang mengancam kehidupan bayi dan balita. 
Orang tua harus melaporkan gejalanya dan tidak membiarkannya anaknya 
tetap dirumah. Orang tua bisa membawa anak ke Puskesmas terdekat atau 
dokter dan jika gejalanya tidak mereda mereka dapat mengunjungi dokter 
spesialis (C23). 
 

Persepsi serupa juga diungkapkan oleh perwakilan LSM di Bandung dan Sumba, 

menyatakan:  

Salah satu penyebab kematian balita di Indonesia ... yang kedua adalah 
pneumonia. Kita harus memperkuat kesadaran dan meningkatkan pengunaan 
Prosedur Operasi Standar dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di 
tingkat kabupaten (C16). 

  

 Persepsi tentang bahaya pneumonia juga disampaikan oleh kepala program 

pneumonia di Dinas kesehatan provinsi NTT di Kupang. Kepala program 

menyebutkan bahwa penyakit pneumonia sebagai "Silent Killer”, jika tidak diobati 

dengan baik, maka dapat mengakibatkan kematian. Namun, persepsi yang sangat 

bertentangan dipegang oleh Kementerian kesehatan: 

Dari sisi epidemiologi, Riskesdas, menyatakan bahwa itu 1,8. Siapa bilang 
angka itu tinggi? Angka kematian akibat pneumonia adalah 1,5%, siapa bilang 
angka itu tinggi? (G1) 

 
c. Pengetahuan tentang Gejala dan Penyebab Pneumonia 
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 Pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang pneumonia anak juga bagian dari 

faktor pendukung dan faktor risiko penyakit ini. Pemahaman dan sikap yang tepat 

di keluarga diharapkan mendukung perilaku yang tepat dalam mencegah atau 

mengobati pneumonia anak. Penelitian ini menemukan bahwa rata-rata, orangtua 

memiliki pengetahuan kurang tentang gejala dan penyebab pneumonia. Mayoritas 

orangtua tidak dapat mengenali dengan benar gejala atau penyebab pneumonia. 

Batuk, demam / menggigil, napas pendek dan napas cepat diketahui orangtua 44%, 

25%, 24% dan 18% sebagai gejala pneumonia. Kurang dari 10% orangtua tahu bahwa 

tarikan dinding dada bagian bawah, kelelahan atau kehilangan nafsu makan sebagai 

tanda bahaya dari pneumonia. Analisis bivariat menemukan bahwa keluarga yang 

memiliki riwayat anak dengan pneumonia mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi 

tentang gejala pneumonia daripada keluarga tanpa anak dengan pneumonia (p 

<0,001), hal ini kemungkinan terjadi karena keluarga mengamati atau menyaksikan 

tanda gejala Pneumonia saat anak sakit. 

 

Tabel 11. Pengetahuan tentang Gejala Pneumonia (N = 361) 

Gejala Pneumonia Tidak Tahu 
(%) 

Tahu  (%) 

Demam / menggigil / menggigil 270 (74.8) 91 (25.2) 
Sakit kepala 308 (85.3) 53 (14.7) 
Batuk 201(55.7) 160 (44.3) 
Tarikan Dinding dada bagian bawah  352 (97.5) 9 (2.50) 
Nafas pendek 275 (76.2) 86 (23.8) 
Berkeringat banyak 337 (93.4) 24 (6.6) 
Kelelahan 337 (93.4) 24 (6.6) 
Kehilangan selera makan 300 (83.1) 61 (16.9) 
Napas cepat 297 (82.3) 64 (17.7) 
Terengah-engah 318 (88.1) 43 (11.9) 
 
 Pemahaman keluarga tentang gejala pneumonia disajikan tabel 11 dan 12. 

Nilai total pengetahuan gejala pneumonia adalah antara 0 hingga 10. Rata-rata 

pengetahuan total tentang gejala pneumonia di Bandung adalah 1,72 (SD = 2,6) dan 

1,83 (SD = 1,6) di Sumba Barat menunjukkan bahwa sangat sedikit pemahaman 

tentang gejalanya secara umum. Tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai 

pemahaman gejala pneumonia di Sumba Barat dan Kabupaten Bandung. 

 

 

Tabel 12. Persentase Pengetahuan tentang Gejala Pneumonia di Sumba Barat (N = 

148) 

Memahami Gejala Keluarga Anak dengan 
Pneumonia 

Keluarga Anak Beresiko 
Pneumonia 

 Tahu Tidak Tahu Tahu Tidak Tahu 

Demam 9 (22.0%) 32 (78.0%) 30 (28.0&) 77 (72.0%) 
Sakit kepala 31 (75.6%) 10 (24.4%) 71 (66.4%) 36 (33.6%) 
Batuk 9 (22.0%) 32 (78.0%) 14 (13.1%) 93 (86.9%) 
Tarikan dinding dada 5 (12.2%) 36 (87.8%) 6 (5.6%) 101 (94.4%) 
Sulit bernafas 13 (31.7%) 28 (68.3%) 11 (10.3%) 96 (89.7%) 
Berkeringat banyak di 
malam hari 

0 (0.0%) 41(100%) 1 (0.9%) 106 (99.1%) 

Kelelahan 10 (24.4%) 31(75.6%) 17 (15.9%) 90 (84.1%) 
Kehilangan selera makan 0 (0.0%) 41(100%) 0 (0.0%) 107 (100%) 
Sesak napas 1 (2.4%) 40 (97.6%) 1 (0.9%) 106 (99.1%) 
Terengah-engah 10 (24.4%) 31(75.6%) 32 (29.9%) 75 (70.1%) 
 
 
 
Table 13. Persentase Pengetahuan tentang Gejala Pneumonia di Kabupaten Bandung 
(N=213) 
 
Memahami Gejala Keluarga Anak dengan 

Pneumonia 
Keluarga Anak Beresiko 
Pneumonia 

 Tahu Tidak Tahu Tahu Tidak Tahu 
Demam 20 (40.8%) 29 (59.2%) 32 (19.5%) 132 (80.5%) 
Sakit kepala 20 (40.8%) 29 (59.2%) 34 (20.7%) 130 (79.3%) 
Batuk 25 (51.0%) 24 (49.0%) 39 (23.8%) 125 (76.2%) 
Tarikan dinding dada 5 (10.25%) 44 (89.8%) 7 (4.3%) 157 (95.7%) 
Sulit bernafas 18 (36.7%) 31 (63.3%) 23 (14.0%) 141 (86.0%) 
Berkeringat banyak di 
malam hari 

11 (22.4%) 38 (77.6%) 9 (5.5%) 155 (94.5%) 

Kelelahan 11 (22.4%) 38 (77.6%) 15 (9.1%) 148 (90.9%) 
Kehilangan selera makan 5 (10.25%) 44 (89.8%) 4 (2.4%) 160 (97.6%) 
Sesak napas 8 (16.3%) 41 (83.7%) 15 (9.1%) 149 (90.9%) 
Terengah-engah 6 (12.2%) 43 (87.8%) 13 (7.9%) 151 (92.1%) 
 
 Sebagian kecil keluarga memahami tentang penyebab pneumonia. Sekitar 

55%, 44%, dan 29% dari mereka tahu bahwa debu, cuaca dingin, dan paparan polusi 

di luar rumah, dapat berkontribusi pada kejadian pneumonia. Sebagian besar dari 

mereka tidak tahu penyebab lain dari pneumonia yaitu seperti kekurangan gizi, 

sistem kekebalan tubuh yang lemah, perumahan yang padat, kedekatan dengan 

orang yang terinfeksi pneumonia, dan infeksi bakteri dan virus. Tidak ada perbedaan 
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 Pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang pneumonia anak juga bagian dari 

faktor pendukung dan faktor risiko penyakit ini. Pemahaman dan sikap yang tepat 

di keluarga diharapkan mendukung perilaku yang tepat dalam mencegah atau 

mengobati pneumonia anak. Penelitian ini menemukan bahwa rata-rata, orangtua 

memiliki pengetahuan kurang tentang gejala dan penyebab pneumonia. Mayoritas 

orangtua tidak dapat mengenali dengan benar gejala atau penyebab pneumonia. 

Batuk, demam / menggigil, napas pendek dan napas cepat diketahui orangtua 44%, 

25%, 24% dan 18% sebagai gejala pneumonia. Kurang dari 10% orangtua tahu bahwa 

tarikan dinding dada bagian bawah, kelelahan atau kehilangan nafsu makan sebagai 

tanda bahaya dari pneumonia. Analisis bivariat menemukan bahwa keluarga yang 

memiliki riwayat anak dengan pneumonia mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi 

tentang gejala pneumonia daripada keluarga tanpa anak dengan pneumonia (p 

<0,001), hal ini kemungkinan terjadi karena keluarga mengamati atau menyaksikan 

tanda gejala Pneumonia saat anak sakit. 

 

Tabel 11. Pengetahuan tentang Gejala Pneumonia (N = 361) 

Gejala Pneumonia Tidak Tahu 
(%) 

Tahu  (%) 

Demam / menggigil / menggigil 270 (74.8) 91 (25.2) 
Sakit kepala 308 (85.3) 53 (14.7) 
Batuk 201(55.7) 160 (44.3) 
Tarikan Dinding dada bagian bawah  352 (97.5) 9 (2.50) 
Nafas pendek 275 (76.2) 86 (23.8) 
Berkeringat banyak 337 (93.4) 24 (6.6) 
Kelelahan 337 (93.4) 24 (6.6) 
Kehilangan selera makan 300 (83.1) 61 (16.9) 
Napas cepat 297 (82.3) 64 (17.7) 
Terengah-engah 318 (88.1) 43 (11.9) 
 
 Pemahaman keluarga tentang gejala pneumonia disajikan tabel 11 dan 12. 

Nilai total pengetahuan gejala pneumonia adalah antara 0 hingga 10. Rata-rata 

pengetahuan total tentang gejala pneumonia di Bandung adalah 1,72 (SD = 2,6) dan 

1,83 (SD = 1,6) di Sumba Barat menunjukkan bahwa sangat sedikit pemahaman 

tentang gejalanya secara umum. Tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai 

pemahaman gejala pneumonia di Sumba Barat dan Kabupaten Bandung. 

 

 

Tabel 12. Persentase Pengetahuan tentang Gejala Pneumonia di Sumba Barat (N = 

148) 

Memahami Gejala Keluarga Anak dengan 
Pneumonia 

Keluarga Anak Beresiko 
Pneumonia 

 Tahu Tidak Tahu Tahu Tidak Tahu 

Demam 9 (22.0%) 32 (78.0%) 30 (28.0&) 77 (72.0%) 
Sakit kepala 31 (75.6%) 10 (24.4%) 71 (66.4%) 36 (33.6%) 
Batuk 9 (22.0%) 32 (78.0%) 14 (13.1%) 93 (86.9%) 
Tarikan dinding dada 5 (12.2%) 36 (87.8%) 6 (5.6%) 101 (94.4%) 
Sulit bernafas 13 (31.7%) 28 (68.3%) 11 (10.3%) 96 (89.7%) 
Berkeringat banyak di 
malam hari 

0 (0.0%) 41(100%) 1 (0.9%) 106 (99.1%) 

Kelelahan 10 (24.4%) 31(75.6%) 17 (15.9%) 90 (84.1%) 
Kehilangan selera makan 0 (0.0%) 41(100%) 0 (0.0%) 107 (100%) 
Sesak napas 1 (2.4%) 40 (97.6%) 1 (0.9%) 106 (99.1%) 
Terengah-engah 10 (24.4%) 31(75.6%) 32 (29.9%) 75 (70.1%) 
 
 
 
Table 13. Persentase Pengetahuan tentang Gejala Pneumonia di Kabupaten Bandung 
(N=213) 
 
Memahami Gejala Keluarga Anak dengan 

Pneumonia 
Keluarga Anak Beresiko 
Pneumonia 

 Tahu Tidak Tahu Tahu Tidak Tahu 
Demam 20 (40.8%) 29 (59.2%) 32 (19.5%) 132 (80.5%) 
Sakit kepala 20 (40.8%) 29 (59.2%) 34 (20.7%) 130 (79.3%) 
Batuk 25 (51.0%) 24 (49.0%) 39 (23.8%) 125 (76.2%) 
Tarikan dinding dada 5 (10.25%) 44 (89.8%) 7 (4.3%) 157 (95.7%) 
Sulit bernafas 18 (36.7%) 31 (63.3%) 23 (14.0%) 141 (86.0%) 
Berkeringat banyak di 
malam hari 

11 (22.4%) 38 (77.6%) 9 (5.5%) 155 (94.5%) 

Kelelahan 11 (22.4%) 38 (77.6%) 15 (9.1%) 148 (90.9%) 
Kehilangan selera makan 5 (10.25%) 44 (89.8%) 4 (2.4%) 160 (97.6%) 
Sesak napas 8 (16.3%) 41 (83.7%) 15 (9.1%) 149 (90.9%) 
Terengah-engah 6 (12.2%) 43 (87.8%) 13 (7.9%) 151 (92.1%) 
 
 Sebagian kecil keluarga memahami tentang penyebab pneumonia. Sekitar 

55%, 44%, dan 29% dari mereka tahu bahwa debu, cuaca dingin, dan paparan polusi 

di luar rumah, dapat berkontribusi pada kejadian pneumonia. Sebagian besar dari 

mereka tidak tahu penyebab lain dari pneumonia yaitu seperti kekurangan gizi, 

sistem kekebalan tubuh yang lemah, perumahan yang padat, kedekatan dengan 

orang yang terinfeksi pneumonia, dan infeksi bakteri dan virus. Tidak ada perbedaan 
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signifikan yang ditemukan berkaitan dengan skor total pengetahuan tentang 

penyebab pneumonia antara kedua kelompok. Selain kurangnya pengetahuan 

tentang gejala dan penyebab pneumonia, rata-rata, pengasuh tidak memiliki 

pengetahuan tentang cara untuk mencegah pneumonia pada anak. Sebanyak 90% 

pengasuh tidak tahu bahwa mencegah anak berhubungan dengan seseorang yang 

menderita pneumonia adalah tindakan pencegahan. Sekitar 85 dan 70% juga tidak 

tahu bahwa memberikan ASI eksklusif dalam enam bulan pertama kehidupan dan 

ventilasi dan sinar matahari masuk ke rumah secara teratur dapat mencegah 

pneumonia. Hanya sekitar setengah dan kurang dari setengah pengasuh, tahu bahwa 

memberi anak-anak makanan bergizi, dan mengurangi polusi dan tingkat debu di 

dalam rumah dapat berperan dalam mencegah pneumonia. 

 

Table 14. Distribusi Pengetahuan tentang Penyebab Pneumonia 
 

Penyebab Tidak Tahu 
(%) 

Tahu (%) 

Bakteri 318 (88.1) 43 (11.9) 
Virus 320 (88.6) 41 (11.4) 
Sistem kekebalan tubuh lemah 314 (87.0) 47 (13.0) 
Malnutrisi 350 (97.0) 11 (3.0) 
Rumah yang padat 333 (92.2) 28 (7.8) 
Cuaca dingin 201 (55.7) 160 (44.3) 
Debu 163 (45.2) 198 (54.8) 
Paparan polusi eksternal (di luar rumah) 257 (71.2) 104 (28.8) 

Paparan polusi internal (di dalam rumah) 311 (86.1) 50 (13.9) 

Terinfeksi dari seseorang yang sakit karena 
pneumonia 

355 (98.3) 6 (1.7) 

 

 Kurangnya pengetahuan tentang penyebab pneumonia pada anggota 

keluarga dapat mengakibatkan perawatan yang kurang tepat pada anak yang sakit. 

Penelitian ini menunjukkan hasil, mayoritas keluarga tidak melakukan tindakan yang 

tepat untuk merawat anak yang pulang dari rumah sakit setelah dirawat karena 

pneumonia. Meskipun semua melaporkan untuk mengenakan pakaian hangat pada 

anak  selama cuaca dingin, namun banyak keluarga yang tidak melakukan perawatan 

lebih lanjut saat mereka sudah di rumah. Misalnya, hanya 42% keluarga yang 

memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, 80% tidak membatasi kontak anak-

 

anak mereka dengan orang lain, dan hanya 25% menindaklanjuti pemeriksaan atau 

kontrol sesuai yang disarankan. Angka-angka diatas menunjukkan bahwa banyak 

orang tua / pengasuh tidak memiliki kapasitas untuk merawat anak dengan tepat di 

rumah terutama menjaga anak-anak mereka lebih baik setelah menerima perawatan 

dari fasilitas kesehatan dan ini berhubungan dengan pengetahuan mereka yang 

terbatas tentang penyebab pneumonia dan cara untuk mencegah kekambuhan. 

 Pemahaman pengasuh/keluarga tentang penyebab pneumonia disajikan 

dalam tabel 15 dan 16. Nilai total pengetahuan tentang penyebabnya adalah antara 

0 dan 10, penelitian ini menemukan bahwa skor pengetahuan rata-rata di Bandung 

adalah 1,86 (SD = 1,98) dan 1, 94 (SD = 1,4) di Sumba Barat, menunjukkan sangat 

sedikit pengetahuan tentang penyebab pneumonia secara umum. Tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara pemahaman penyebab pneumonia di Kabupaten 

Sumba Barat dan Bandung. 

Table 15. Persentase Pengetahuan tentang Penyebab Pneumonia di Sumba Barat (N 
= 148) 
Penyebab Keluarga Anak dengan 

Pneumonia 
Keluarga Anak Beresiko 
Pneumonia 

Tahu Tidak Tahu Tahu Tidak Tahu 

Bakteri 0 (0%) 41 (100%) 0 (0%) 107 (100%) 
Virus 0 (0%) 41 (100%) 0 (0%) 107 (100%) 
Sistem kekebalan tubuh lemah 1 (2.4%) 40 (97.6%) 4 (3.7%) 103 (96.3%) 
Malnutrisi 2 (4.9%) 39 (95.1%) 3 (2.8%) 104 (97.2%) 
Rumah yang padat 0 (0%) 41 (100%) 2 (1.9%) 105 (98.1%) 
Cuaca dingin 32 (78.0%) 9 (22.0%) 69 (64.5%) 38 (35.5%) 
Debu 32 (78.0%) 9 (22.0%) 74 (69.2%) 33 (30.8%) 
Paparan polusi eksternal (di 
luar rumah) 

8 (19.5%) 33 (80.5%) 32 (29.9%) 75 (70.1%) 

Paparan polusi internal (di 
dalam rumah) 

5 (12.2%) 36 (87.8%) 25 (23.4%) 82 (76.6%) 

Terinfeksi dari seseorang yang 
sakit pneumonia 

0 (0%) 41 (100%) 0 (0%) 107 (100%) 
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signifikan yang ditemukan berkaitan dengan skor total pengetahuan tentang 

penyebab pneumonia antara kedua kelompok. Selain kurangnya pengetahuan 

tentang gejala dan penyebab pneumonia, rata-rata, pengasuh tidak memiliki 

pengetahuan tentang cara untuk mencegah pneumonia pada anak. Sebanyak 90% 

pengasuh tidak tahu bahwa mencegah anak berhubungan dengan seseorang yang 

menderita pneumonia adalah tindakan pencegahan. Sekitar 85 dan 70% juga tidak 

tahu bahwa memberikan ASI eksklusif dalam enam bulan pertama kehidupan dan 

ventilasi dan sinar matahari masuk ke rumah secara teratur dapat mencegah 

pneumonia. Hanya sekitar setengah dan kurang dari setengah pengasuh, tahu bahwa 

memberi anak-anak makanan bergizi, dan mengurangi polusi dan tingkat debu di 

dalam rumah dapat berperan dalam mencegah pneumonia. 

 

Table 14. Distribusi Pengetahuan tentang Penyebab Pneumonia 
 

Penyebab Tidak Tahu 
(%) 

Tahu (%) 

Bakteri 318 (88.1) 43 (11.9) 
Virus 320 (88.6) 41 (11.4) 
Sistem kekebalan tubuh lemah 314 (87.0) 47 (13.0) 
Malnutrisi 350 (97.0) 11 (3.0) 
Rumah yang padat 333 (92.2) 28 (7.8) 
Cuaca dingin 201 (55.7) 160 (44.3) 
Debu 163 (45.2) 198 (54.8) 
Paparan polusi eksternal (di luar rumah) 257 (71.2) 104 (28.8) 

Paparan polusi internal (di dalam rumah) 311 (86.1) 50 (13.9) 

Terinfeksi dari seseorang yang sakit karena 
pneumonia 

355 (98.3) 6 (1.7) 

 

 Kurangnya pengetahuan tentang penyebab pneumonia pada anggota 

keluarga dapat mengakibatkan perawatan yang kurang tepat pada anak yang sakit. 

Penelitian ini menunjukkan hasil, mayoritas keluarga tidak melakukan tindakan yang 

tepat untuk merawat anak yang pulang dari rumah sakit setelah dirawat karena 

pneumonia. Meskipun semua melaporkan untuk mengenakan pakaian hangat pada 

anak  selama cuaca dingin, namun banyak keluarga yang tidak melakukan perawatan 

lebih lanjut saat mereka sudah di rumah. Misalnya, hanya 42% keluarga yang 

memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, 80% tidak membatasi kontak anak-

 

anak mereka dengan orang lain, dan hanya 25% menindaklanjuti pemeriksaan atau 

kontrol sesuai yang disarankan. Angka-angka diatas menunjukkan bahwa banyak 

orang tua / pengasuh tidak memiliki kapasitas untuk merawat anak dengan tepat di 

rumah terutama menjaga anak-anak mereka lebih baik setelah menerima perawatan 

dari fasilitas kesehatan dan ini berhubungan dengan pengetahuan mereka yang 

terbatas tentang penyebab pneumonia dan cara untuk mencegah kekambuhan. 

 Pemahaman pengasuh/keluarga tentang penyebab pneumonia disajikan 

dalam tabel 15 dan 16. Nilai total pengetahuan tentang penyebabnya adalah antara 

0 dan 10, penelitian ini menemukan bahwa skor pengetahuan rata-rata di Bandung 

adalah 1,86 (SD = 1,98) dan 1, 94 (SD = 1,4) di Sumba Barat, menunjukkan sangat 

sedikit pengetahuan tentang penyebab pneumonia secara umum. Tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara pemahaman penyebab pneumonia di Kabupaten 

Sumba Barat dan Bandung. 

Table 15. Persentase Pengetahuan tentang Penyebab Pneumonia di Sumba Barat (N 
= 148) 
Penyebab Keluarga Anak dengan 

Pneumonia 
Keluarga Anak Beresiko 
Pneumonia 

Tahu Tidak Tahu Tahu Tidak Tahu 

Bakteri 0 (0%) 41 (100%) 0 (0%) 107 (100%) 
Virus 0 (0%) 41 (100%) 0 (0%) 107 (100%) 
Sistem kekebalan tubuh lemah 1 (2.4%) 40 (97.6%) 4 (3.7%) 103 (96.3%) 
Malnutrisi 2 (4.9%) 39 (95.1%) 3 (2.8%) 104 (97.2%) 
Rumah yang padat 0 (0%) 41 (100%) 2 (1.9%) 105 (98.1%) 
Cuaca dingin 32 (78.0%) 9 (22.0%) 69 (64.5%) 38 (35.5%) 
Debu 32 (78.0%) 9 (22.0%) 74 (69.2%) 33 (30.8%) 
Paparan polusi eksternal (di 
luar rumah) 

8 (19.5%) 33 (80.5%) 32 (29.9%) 75 (70.1%) 

Paparan polusi internal (di 
dalam rumah) 

5 (12.2%) 36 (87.8%) 25 (23.4%) 82 (76.6%) 

Terinfeksi dari seseorang yang 
sakit pneumonia 

0 (0%) 41 (100%) 0 (0%) 107 (100%) 
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Table 16. Persentase Pengetahuan tentang Penyebab Pneumonia di Kabupaten 
Bandung (N=213) 
Penyebab Keluarga Anak dengan 

Pneumonia 
Keluarga Anak Beresiko 
Pneumonia 

Tahu Tidak 
Tahu 

 
Tahu 

Bakteri 13 (26.5%) 36 (73.5%) 32 (19.5%) 132(80.5%) 
Virus 10 (20.4%) 39 (79.6%) 33 (20.1%) 131 (79.9%) 
Sistem kekebalan tubuh 
lemah 

18 (36.7%) 31 (63.3%) 27 (16.5%) 137 (83.5%) 

Malnutrisi 2 (4.1%) 47 (95.9%) 5 (3.0%) 159 (97.0%) 
Rumah yang padat 8 (16.3%) 41 (83.7%) 21 (12.8%) 143 (87.2%) 
Cuaca dingin 16 (32.7%) 33 (67.3%) 38 (23.2%) 126 (76.8%) 
Debu 23 (46.9%) 26 (53.1%) 66 (40.2%) 98 (59.8%) 
Paparan polusi eksternal (di 
luar rumah) 

22 (44.9%) 27 (55.1%) 43 (26.2%) 121 (73.8%) 

Paparan polusi internal (di 
dalam rumah) 

5 (10.2%) 44 (89.8%) 15 (9.1%) 149 (90.9%) 

Terinfeksi dari seseorang 
yang sakit pneumonia 

2 (4.1%) 47 (95.9%) 5 (3.0) 159 (97.0%) 

 

Kurangnya pengetahuan terkait pneumonia di masyarakat, khususnya 

pada orang tua, juga dilaporkan oleh petugas kesehatan di Puskesmas,  rumah sakit, 

dan kader, seperti yang pernyataan berikut ini: 

Orang tua menyembunyikan penyakit yang diderita anaknya, walaupun  jika 
dibawa ke Puskesmas anak tersebut dapat segera diobati,   tetapi saat kami 
kunjungan rumah, mereka tidak menerima saran kami (C20). 

Berbagai pemahaman tentang gejala dan penyebab pneumonia diketahui oleh 

kader dan LSM. Mayoritas kader dari Kabupaten Sumba Barat dalam penelitian ini 

mengetahui tanda-tanda, gejala, faktor risiko, dan pengobatan umum pneumonia. 

34 dari 72 desa di kabupaten ini memperoleh program pelatihan MTBSM dari 

Yayasan Sayangi Tunas Cilik. Namun di sisi lain, banyak kader dari Kabupaten 

Bandung memiliki pemahaman yang terbatas tentang pneumonia. 

Saya tidak tahu ... apa itu pneumonia? Saya pikir, sebagian besar, kader di 
daerah ini tidak tahu, tetapi kami sudah tahu tentang TBC dan bronkitis. Apa 
bedanya? Saya hanya tahu penyakit paru-paru itu ... tidak ada program 
sosialisasi untuk pneumonia (C19). 

 

Sehubungan dengan program pendidikan kesehatan pnemonia, kader di 

 

Sumba Barat memiliki pendapat yang berbeda dibandingkan dengan kader dari 

kabupaten Bandung. Para kader di Sumba Barat mengatakan bahwa Puskesmas 

memberikan pendidikan kesehatan tentang pneumonia kepada masyarakat dan 

kader beberapa kali. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa kurangnya 

pengetahuan keluarga tentang tanda-tanda, gejala, dan penyebab pneumonia. Ada 

kemungkinan bahwa media dan metode pendidikan kesehatan yang sudah diberikan 

di Sumba Barat kurang sejalan dengan aspek sosiokultural masyarakat. Penelitian 

lebih lanjut diperlukan untuk menemukan media informasi yang tepat untuk 

kampanye pneumonia. 

Sebagian besar LSM memiliki fokus pada sektor kesehatan seperti Yayasan 

Sayangi Tunas Cilik, Sinergy Foundation, Sumba Foundation, dan Forum Bandung 

Sehat termasuk pneumonia pada anak, dalam bentuk program langsung dan tidak 

langsung. Beberapa aktivis LSM non-kesehatan memiliki pengetahuan dasar tentang 

pneumonia. Namun, masih ada aktivis LSM yang tidak mengerti pneumonia. 

Sebenarnya, kami masih mencari informasi tentang tanda, gejala, penyebab 
pneumonia, dll. Kami hanya tahu bahwa itu adalah penyakit pernapasan dan 
menyebabkan kematian, tetapi kami tidak tahu tanda, gejala dan 
penyebabnya, sehingga kami bingung (C12). 

Dinas Provinsi Kesehatan Jawa Barat dari Kepala program P2PM 

menyampaikan kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan, termasuk tentang 

pengobatan dan pneumonia untuk pekerja perawatan kesehatan masa depan, 

terutama perawat. 

Kami pernah melatih beberapa siswa akademi perawatan dan mudah-
mudahan itu dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan keperawatan 
sehingga ketika mereka lulus, mereka sudah tahu tentang itu. Meskipun 
mereka tidak dapat mendiagnosis, tetapi mereka sudah tahu jalurnya. Jadi, 
saya menyarankan agar ini dimasukkan dalam kurikulum, atau setidaknya 
prosedur standar (G5). 

 

4. Riwayat Kesehatan Anak 

 Studi ini mensurvei 361 keluarga dengan riwayat pneumonia anak dan 

keluarga yang mempunyai resiko tinggi mengalami pneumonia di kabupaten 

Bandung dan Sumba Barat. Hasil survei menemukan bahwa 1/3 dari anak-anak 

memiliki riwayat pneumonia dalam setahun terakhir. 45% anak yang memiliki 
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riwayat pneumonia berjenis kelamin laki-laki dan 55% berjenis kelamin perempuan. 

Jenis kelamin merupakan faktor penting dalam penelitian ini. Laki-laki seperti 

mempunya faktor pelindung dari serangan penyakit pneumonia. Risiko untuk 

menderita pneumonia pada anak-anak perempuan adalah 1,7 kali lebih banyak dari 

laki-laki (OR: 1,774; 95% CI 0,998-3,155). 

  Riwayat kesehatan dan perkembangan anak-anak dapat meningkatkan 

risiko mereka terkena pneumonia. Sepertiga anak dalam penelitian ini pernah 

mempunyai riwayat sakit diare dalam setahun terakhir; sementara setengah dari 

mereka mengalami diare satu kali, setengah lainnya mengalami dua sampai delapan 

kali. Sekitar 12% dari semua anak dalam penelitian ini juga dirawat dan mempunyai 

riwayat pernah dirawat di rumah sakit dalam setahun terakhir. Dari semua anak 

dalam penelitian ini, seperempat memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang 

tinggal di rumah yang sama yang juga menderita pneumonia. 

 Studi ini menemukan bahwa anak-anak dengan riwayat pneumonia 

mempunyai riwayat lebih sering mengalami sakit diare pada tahun lalu daripada 

anak-anak yang tidak memiliki riwayat pneumonia (p <0,005). Risiko mengalami 

diare dalam setahun terakhir di antara anak-anak dengan riwayat pneumonia adalah 

2,5 kali lebih tinggi daripada sehat (OR: 2.567; 95% CI: 1.375 4.791). Dibandingkan 

dengan anak-anak dari kelompok risiko, anak-anak yang menderita pneumonia juga 

memiliki lebih banyak anggota keluarga yang tinggal di rumah mereka yang juga 

menderita pneumonia (p <0,001). Risiko terkena pneumonia adalah 11 kali lebih 

tinggi di antara mereka yang memiliki anggota keluarga yang pernah menderita 

pneumonia daripada rekan-rekan mereka (OR: 11,60, 95% CI: 5,629-22.126). Hal 

ini menjelaskan tentang sifat infeksi pneumonia, bahwa anak-anak yang menderita 

pneumonia disebabkan karena mereka terinfeksi oleh anggota keluarga mereka 

yang tinggal di rumah yang sama yang juga menderita pneumonia. Namun, 

penjelasan sebelumnya menegaskan bahwa mayoritas peserta dewasa dalam 

penelitian ini tidak menyadari jika pneumonia dapat ditularkan ke orang lain dalam 

kontak dekat dengan pasien pneumonia. 

  

 

5. Akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan 

 Keluarga dalam penelitian ini menunjukkan perilaku yang relatif positif 

untuk melindungi anak-anak mereka, seperti yang ditunjukkan keluarga dalam 

pemanfaatan fasilitas kesehatan ketika anak sakit. Keuarga melaporkan bahwa 

mereka mencari bantuan medis untuk anak-anak mereka yang sakit. Layanan 

kesehatan yang paling sering dikunjungi untuk perawatan anak di Kabupaten 

Bandung dan Sumba Barat adalah Puskesmas (85%). Penyedia layanan kesehatan 

lain seperti rumah sakit, bidan, dan dokter swasta juga disebut-sebut sebagai pilihan 

layanan kesehatan, tetapi Puskesmas lebih banyak digunakan oleh penduduk 

Kabupaten Bandung. Ketika ditanya secara terbuka tentang alasan menggunakan 

fasilitas kesehatan, orang tua atau pengasuh menyebutkan empat alasan, yaitu 

kepercayaan pada kualitas pelayanan yang baik, biaya rendah, jarak dekat dari 

rumah, dan cakupan asuransi kesehatan. Semua keluarga di Sumba Barat dan 

Kabupaten Bandung melaporkan tidak ada kesulitan dalam memperoleh obat untuk 

anak-anak mereka yang sakit. 

 Akses ke layanan kesehatan berkaitan dengan waktu perjalanan ke fasilitas 

kesehatan terdekat atau waktu tunggu untuk menerima layanan kesehatan 

bervariasi. Sekitar setengah dari keluarga melaporkan bahwa mereka memerlukan 

antara 10 hingga 15 menit untuk mencapai ke fasilitas kesehatan di wilayah mereka. 

Sekitar 20% dan 10% melakukan perjalanan sekitar 20 hingga 30 menit dan satu jam 

untuk mencapai fasilitas kesehatan terdekat. Hampir 60% keluarga mengakui bahwa 

waktu tunggu untuk mendapatkan layanan kurang dari satu jam dan 40% lainnya, 

sebagian besar di Kabupaten Bandung, harus menunggu satu jam atau lebih sebelum 

anak-anak mereka diperiksa oleh tenaga kesehatan. Waktu tunggu yang lebih lama 

di Kabupaten Bandung disebabkan karena jumlah pasien yang dilayani di puskesmas 

lebih banyak daripada di Sumba Barat. 

 Sebanyak 78% keluarga melaporkan bahwa sepeda motor adalah alat 

transportasi yang banyak digunakan keluarga untuk mengunjungi layanan kesehatan 

terdekat, sementara 22% lainnya dengan berjalan kaki untuk mencapai fasilitas. 

Berjalan kaki ke fasilitas kesehatan lebih banyak dilakukan oleh mereka yang ada di 

Kabupaten Bandung daripada Sumba Barat, hal ini menunjukkan bahwa jarak dari 

rumah ke layanan kesehatan relatif dekat. Sekitar 13% pengasuh melaporkan 
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kurangnya transportasi dan jarak sebagai hambatan dalam mengakses fasilitas 

kesehatan di daerah mereka, terutama di Sumba Barat. Ini menginformasikan, 

pentingnya untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan, terutama bagi 

penduduk di daerah terpencil. 

 Penelitian ini memperoleh informasi terbatas tentang biaya yang terkait 

dengan pemanfaatan layanan kesehatan (mis. Pemeriksaan, rujukan, obat-obatan, 

rawat inap, dll.), hal ini mungkin terkait dengan fakta bahwa mayoritas anak dalam 

penelitian ini dilayani oleh Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BJPS untuk perawatan 

kesehatan mereka, dan oleh karena itu pengasuh memiliki sedikit pengetahuan 

tentang biaya layanan saat anak di rawat. Keberadaan asuransi kesehatan yang 

disponsori oleh pemerintah memudahkan akses keluarga ke layanan kesehatan 

untuk anak-anak mereka,hal ini telah dikonfirmasi oleh tenaga kesehatan, kader, 

dan rumah sakit rujukan. Seperti yang dinyatakan oleh petugas layanan kesehatan: 

Di Sumba Barat, hampir semua penduduk telah menggunakan Kartu Indonesia 
Sehat (KIS: Kartu Indonesia Sehat, bagian dari Program Jaminan Sosial 
Kesehatan). Hanya sedikit yang dibayar. Tidak ada masalah dengan 
pembiayaan layanan kesehatan untuk orang-orang di sini (H3). 
 

 Di Sumba Barat, selain pendanaan kapitasi, dengan dukungan dari Dinas 

Kesehatan, Puskesmas juga mengusulkan agar biaya dan program operasional 

ditanggung oleh anggaran pembangunan daerah (APBD). 80% dari dana yang 

diminta dipenuhi oleh pemerintah daerah, termasuk dana untuk promosi kesehatan 

tentang pneumonia. Sebaliknya, di Bandung, Puskesmas dengan status BLUD (Badan 

Layanan Umum Daerah) secara mandiri mengelola keuangan dan pengeluaran 

mereka sendiri. Ketika mereka memiliki pembiayaan yang memadai, Puskesmas 

dapat meningkatkan layanan mereka dan dapat menarik lebih banyak pengguna 

untuk memanfaatkan layanan mereka. 

 Menurut tenaga kesehatan di Kabupaten Bandung dan Sumba Barat, 

sistem manajemen keuangan puskesmas yang saat ini diterapkan dianggap dapat 

membantu meningkatkan layanan Puskesmas, termasuk pencegahan pneumonia 

anak. Salah satu petugas kesehatan menjelaskan: 

Tiga kali sebulan, ada konseling, kadang-kadang sebulan sekali dari BOK (dana 
operasional puskesmas). Mereka akan menjelaskan program bahwa saya 
harus melakukan kegiatan A, B, C  untuk diare. Setelah itu diberi uang oleh 
orang yang mengelola keuangan BOK, mereka akan berkata,misalnya "Ini 

 

untuk mencuci tangan." Lalu saya buat program cuci tangan tesebut. Kami juga 
menggunakan uang itu  untuk biaya transportasi juga jika ada uang lebih (H9). 

 

 Meskipun program BPJS telah membantu masyarakat untuk mengakses 

layanan kesehatan dengan lebih mudah, tetapi ada masalah yang masih teridentifikasi 

terutama yang berkaitan dengan masalah administrasi. Seorang profesional 

kesehatan dari NTT mengungkapkan: 

Masalah rumit terjadi ketika seorang anak, misalnya, pergi ke pulau lain, 
seperti Sumba ke Kupang, kemudian ia sakit terjadi apnoe (tidak bisa 
bernafas) atau masalah kesehatan lainnya dan dikirim ke rumah sakit di 
Kupang ... proses administrasi sangat rumit, kita perlu meminta surat rujukan 
dari kota asalnya, di pulau yang berbeda — dapatkah Anda bayangkan? 
Sangat sulit untuk memenuhi persyaratan administrasi; beberapa pasien 
memilih atau terpaksa pulang (C4). 

 
 
6. Kondisi lingkungan 

 Baik kondisi lingkungan internal dan eksternal dapat menjadi faktor risiko 

untuk pneumonia. 

a. Perumahan yang tidak sehat 

 Di Kabupaten Bandung, pneumonia adalah penyakit yang mengancam 

balita dan salah satu risikonya adalah karena kepadatan perumahanmya. Berikut ini 

opini dari kepala bidang pelayanan kesehatan dari dinas kesehatan kabupaten 

Bandung: 

Nah, di Kabupaten Bandung, banyak orang tinggal di "diskotik" (singkatan dari 
bahasa Sunda yang berarti "sedikit disisi kota"). Daerah ini padat penduduk, 
rumah-rumah mereka sangat ramai di gang-gang, tidak ada sinar matahari 
alami masuk kerumah. Kasus ISPA tinggi di kabupaten ini. Misalnya, 
Puskesmas ini [Puskesmas Cibeunying ... di sini, ISPA adalah salah satu dari 10 
penyakit paling umum terjadi (G12). 

 

 Kondisi rumah yang kurang sehat di wilayah Kabupaten Bandung juga 

dilaporkan oleh kader kesehatan. Mereka mengingatkan tetangga mereka, terutama 

keluarga dengan riwayat penyakit pernafasan, untuk membuka ventilasi dan 

membiarkan sinar matahari masuk ke rumah. Kurangnya air bersih dan sanitasi juga 

masalah lain karena tidak semua rumah tangga memiliki sumber air yang dekat. 

Hampir sepertiga keluarga memperoleh air bersih dari sumur gali, seperempat dari 

air ledeng (disediakan melalui agen pasokan air kota atau PDAM, terutama di 
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kurangnya transportasi dan jarak sebagai hambatan dalam mengakses fasilitas 

kesehatan di daerah mereka, terutama di Sumba Barat. Ini menginformasikan, 

pentingnya untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan, terutama bagi 

penduduk di daerah terpencil. 

 Penelitian ini memperoleh informasi terbatas tentang biaya yang terkait 

dengan pemanfaatan layanan kesehatan (mis. Pemeriksaan, rujukan, obat-obatan, 

rawat inap, dll.), hal ini mungkin terkait dengan fakta bahwa mayoritas anak dalam 

penelitian ini dilayani oleh Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BJPS untuk perawatan 

kesehatan mereka, dan oleh karena itu pengasuh memiliki sedikit pengetahuan 

tentang biaya layanan saat anak di rawat. Keberadaan asuransi kesehatan yang 

disponsori oleh pemerintah memudahkan akses keluarga ke layanan kesehatan 

untuk anak-anak mereka,hal ini telah dikonfirmasi oleh tenaga kesehatan, kader, 

dan rumah sakit rujukan. Seperti yang dinyatakan oleh petugas layanan kesehatan: 

Di Sumba Barat, hampir semua penduduk telah menggunakan Kartu Indonesia 
Sehat (KIS: Kartu Indonesia Sehat, bagian dari Program Jaminan Sosial 
Kesehatan). Hanya sedikit yang dibayar. Tidak ada masalah dengan 
pembiayaan layanan kesehatan untuk orang-orang di sini (H3). 
 

 Di Sumba Barat, selain pendanaan kapitasi, dengan dukungan dari Dinas 

Kesehatan, Puskesmas juga mengusulkan agar biaya dan program operasional 

ditanggung oleh anggaran pembangunan daerah (APBD). 80% dari dana yang 

diminta dipenuhi oleh pemerintah daerah, termasuk dana untuk promosi kesehatan 

tentang pneumonia. Sebaliknya, di Bandung, Puskesmas dengan status BLUD (Badan 

Layanan Umum Daerah) secara mandiri mengelola keuangan dan pengeluaran 

mereka sendiri. Ketika mereka memiliki pembiayaan yang memadai, Puskesmas 

dapat meningkatkan layanan mereka dan dapat menarik lebih banyak pengguna 

untuk memanfaatkan layanan mereka. 

 Menurut tenaga kesehatan di Kabupaten Bandung dan Sumba Barat, 

sistem manajemen keuangan puskesmas yang saat ini diterapkan dianggap dapat 

membantu meningkatkan layanan Puskesmas, termasuk pencegahan pneumonia 

anak. Salah satu petugas kesehatan menjelaskan: 

Tiga kali sebulan, ada konseling, kadang-kadang sebulan sekali dari BOK (dana 
operasional puskesmas). Mereka akan menjelaskan program bahwa saya 
harus melakukan kegiatan A, B, C  untuk diare. Setelah itu diberi uang oleh 
orang yang mengelola keuangan BOK, mereka akan berkata,misalnya "Ini 

 

untuk mencuci tangan." Lalu saya buat program cuci tangan tesebut. Kami juga 
menggunakan uang itu  untuk biaya transportasi juga jika ada uang lebih (H9). 

 

 Meskipun program BPJS telah membantu masyarakat untuk mengakses 

layanan kesehatan dengan lebih mudah, tetapi ada masalah yang masih teridentifikasi 

terutama yang berkaitan dengan masalah administrasi. Seorang profesional 

kesehatan dari NTT mengungkapkan: 

Masalah rumit terjadi ketika seorang anak, misalnya, pergi ke pulau lain, 
seperti Sumba ke Kupang, kemudian ia sakit terjadi apnoe (tidak bisa 
bernafas) atau masalah kesehatan lainnya dan dikirim ke rumah sakit di 
Kupang ... proses administrasi sangat rumit, kita perlu meminta surat rujukan 
dari kota asalnya, di pulau yang berbeda — dapatkah Anda bayangkan? 
Sangat sulit untuk memenuhi persyaratan administrasi; beberapa pasien 
memilih atau terpaksa pulang (C4). 

 
 
6. Kondisi lingkungan 

 Baik kondisi lingkungan internal dan eksternal dapat menjadi faktor risiko 

untuk pneumonia. 

a. Perumahan yang tidak sehat 

 Di Kabupaten Bandung, pneumonia adalah penyakit yang mengancam 

balita dan salah satu risikonya adalah karena kepadatan perumahanmya. Berikut ini 

opini dari kepala bidang pelayanan kesehatan dari dinas kesehatan kabupaten 

Bandung: 

Nah, di Kabupaten Bandung, banyak orang tinggal di "diskotik" (singkatan dari 
bahasa Sunda yang berarti "sedikit disisi kota"). Daerah ini padat penduduk, 
rumah-rumah mereka sangat ramai di gang-gang, tidak ada sinar matahari 
alami masuk kerumah. Kasus ISPA tinggi di kabupaten ini. Misalnya, 
Puskesmas ini [Puskesmas Cibeunying ... di sini, ISPA adalah salah satu dari 10 
penyakit paling umum terjadi (G12). 

 

 Kondisi rumah yang kurang sehat di wilayah Kabupaten Bandung juga 

dilaporkan oleh kader kesehatan. Mereka mengingatkan tetangga mereka, terutama 

keluarga dengan riwayat penyakit pernafasan, untuk membuka ventilasi dan 

membiarkan sinar matahari masuk ke rumah. Kurangnya air bersih dan sanitasi juga 

masalah lain karena tidak semua rumah tangga memiliki sumber air yang dekat. 

Hampir sepertiga keluarga memperoleh air bersih dari sumur gali, seperempat dari 

air ledeng (disediakan melalui agen pasokan air kota atau PDAM, terutama di 
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kabupaten Bandung), seperlima dari pemompaan, dan sedikit kurang dari seperlima 

dari sumber mata air alami yang dilindungi. Menggali sumur dan mata air alami 

adalah sumber air bersih yang umum bagi keluarga di Sumba Barat. Lebih dari 93% 

keluarga mengakses toilet permanen (terletak di dalam atau di luar rumah) dan 86% 

memiliki toilet untuk penggunaan keluarga mereka sendiri. Namun, terutama di 

Sumba Barat, sejumlah responden melaporkan menggunakan taman, semak-semak 

atau pekarangan sebagai toilet mereka atau menggunakan toilet bersama dengan 

sejumlah keluarga atau anggota desa lainnya, menunjukkan kurangnya fasilitas 

sanitasi di Sumba Barat. 

 Seorang petugas perumahan di Sumba Barat juga berbicara tentang 

peningkatan kualitas rumah di "Kampung Situs": 

Kami menata kembali desa, kami menjaga rumah-rumah tradisional, untuk 
membuatnya layak huni. Kami renovasi — terutama fasilitas umum, seperti 
jalan setapak, dan menyediakan fasilitas sanitasi dan air bersih. Di rumah 
tradisional, dapur biasanya ada di tengah rumah. Kami menata ulang dengan 
memindahkan dapur dan juga toilet di belakang rumah sehingga terpisah dari 
bangunan utama dan sebagian besar untuk tidur dan berkumpul (G16). 

 

b. Merokok 

 Dalam penelitian ini, merokok di dalam rumah menjadi perhatian yang 

besar terkait pencemaran lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa anggota keluarga, 

termasuk anak-anak terpapar polusi di dalam rumah. Sebagian besar keluarga dalam 

penelitian ini (91%) memiliki setidaknya satu anggota keluarga perokok dan hanya 

9% yang tidak. Pada kelompok sebelumnya, 84% memiliki satu anggota yang 

merokok dan 16% sisanya memiliki dua atau tiga perokok. Sebagian besar keluarga 

dengan perokok (88%) melaporkan bahwa anggota keluarga merokok di dalam 

rumah. Dari keluarga perokok ini, 80% merokok di dalam rumah setiap hari dan 

sisanya merokok di dalam rumah beberapa kali per minggu. Lebih dari 90% keluarga 

juga melaporkan bahwa ketika tamu atau pengunjung yang mengunjungi rumah 

mereka merokok, sebagian besar mereka merokok di dalam rumah. Dalam 

penelitian ini, paparan merokok dalam ruangan ditemukan sebagai faktor yang 

signifikan sehingga dapat meningkatkan risiko pneumonia (p <0,050) pada anak. 

Anak-anak yang tinggal di dalam rumah dengan seseorang yang merokok di dalam 

rumah lebih cenderung berisiko pneumonia, selain itu rumah yang padat penduduk 

juga cenderung berisiko pneumonia (OR: 1.325; 95% CI: 1.035-1.698). 

 

 Hanya sebagian kecil keluarga dalam penelitian ini secara eksplisit 

menyatakan keberatan terhadap anggota keluarga mereka yang merokok di dalam 

rumah, hal ini menunjukkan bahwa disatu sisi mereka toleransi terhadap orang yang 

merokok di dalam rumah dan di satu sisi lain menunjukkan ketidakberdayaan 

mereka untuk mencegah anak-anak dari terpapar polusi. Merokok merupakan 

kebiasaan tidak sehat yang ada di sebagian besar keluarga di Indonesia. Seorang 

kader menjelaskan: 

Semua orang tahu bahwa pemerintah dan Kementerian Kesehatan 
menyarankan, “TIDAK MEROKOK” ... Padahal, para pemimpin masyarakat 
merokok, para pembuat kebijakan juga merokok ... di tempat umum atau di 
kantor mereka, jadi ... orang awam melakukan sama. Saya pikir semua orang 
mengerti sepenuhnya bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan, tetapi 
mereka masih merokok. Pemerintah menaruh banyak pengingat tentang 
bahaya rokok, tetapi mengapa dijual di mana-mana dan murah, jika rokok 
benar-benar berbahaya? Mengapa pemerintah tidak menutup pabrik? Harga 
rokok murah dan semua orang bisa membelinya, termasuk anak-anak (C19). 

 

 Seorang petugas kesehatan dari Sumba Barat melaporkan bahwa 

keputusan keluarga untuk membawa anggota keluarga yang sakit, termasuk anak-

anak, ke layanan kesehatan memerlukan waktu. 

Ketika sampai pada pengambilan keputusan keluarga saya, terkadang mereka 
menunggu keputusan suami saya, atau keputusan menantu laki-laki. Kami 
memiliki budaya patriarki. Masalah lain, saya pikir, adalah tentang transportasi 
... bagaimana melibatkan semua orang di masyarakat terhadap kesehatan 
anak-anak. Kami memiliki "Program Desa Siaga", tetapi sayangnya, itu tidak 
efektif. Saya selalu mendorong dan mengingatkan para pemimpin desa untuk 
menaruh "wajah ibu dan anak" di pikiran mereka. Maksud saya, mereka harus 
memperhatikan kesehatan wanita dan anak-anak setiap saat. Paling tidak, 
para pemimpin harus bertemu perempuan dan anak-anak sesuai dengan 
jadwal posyandu (H13). 

 
DISKUSI 
 Tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan antara kedua kelompok 

sehubungan dengan karakteristik sosial-demografi seperti tingkat pendidikan orang 

tua, tingkat pendapatan, jumlah saudara kandung, dan pekerjaan. Responden pada 

umumnya dikategorikan sebagai keluarga berpenghasilan menengah ke bawah 

dengan pekerjaan non-formal dan pendidikan menengah ke bawah bagi orang tua. 

Tidak ada karakteristik sosial-ekonomi dari keluarga yang ditemukan secara 

signifikan terkait dengan risiko pneumonia. Karakteristik ini mencerminkan sifat 
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kabupaten Bandung), seperlima dari pemompaan, dan sedikit kurang dari seperlima 

dari sumber mata air alami yang dilindungi. Menggali sumur dan mata air alami 

adalah sumber air bersih yang umum bagi keluarga di Sumba Barat. Lebih dari 93% 

keluarga mengakses toilet permanen (terletak di dalam atau di luar rumah) dan 86% 

memiliki toilet untuk penggunaan keluarga mereka sendiri. Namun, terutama di 

Sumba Barat, sejumlah responden melaporkan menggunakan taman, semak-semak 

atau pekarangan sebagai toilet mereka atau menggunakan toilet bersama dengan 

sejumlah keluarga atau anggota desa lainnya, menunjukkan kurangnya fasilitas 

sanitasi di Sumba Barat. 

 Seorang petugas perumahan di Sumba Barat juga berbicara tentang 

peningkatan kualitas rumah di "Kampung Situs": 

Kami menata kembali desa, kami menjaga rumah-rumah tradisional, untuk 
membuatnya layak huni. Kami renovasi — terutama fasilitas umum, seperti 
jalan setapak, dan menyediakan fasilitas sanitasi dan air bersih. Di rumah 
tradisional, dapur biasanya ada di tengah rumah. Kami menata ulang dengan 
memindahkan dapur dan juga toilet di belakang rumah sehingga terpisah dari 
bangunan utama dan sebagian besar untuk tidur dan berkumpul (G16). 

 

b. Merokok 

 Dalam penelitian ini, merokok di dalam rumah menjadi perhatian yang 

besar terkait pencemaran lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa anggota keluarga, 

termasuk anak-anak terpapar polusi di dalam rumah. Sebagian besar keluarga dalam 

penelitian ini (91%) memiliki setidaknya satu anggota keluarga perokok dan hanya 

9% yang tidak. Pada kelompok sebelumnya, 84% memiliki satu anggota yang 

merokok dan 16% sisanya memiliki dua atau tiga perokok. Sebagian besar keluarga 

dengan perokok (88%) melaporkan bahwa anggota keluarga merokok di dalam 

rumah. Dari keluarga perokok ini, 80% merokok di dalam rumah setiap hari dan 

sisanya merokok di dalam rumah beberapa kali per minggu. Lebih dari 90% keluarga 

juga melaporkan bahwa ketika tamu atau pengunjung yang mengunjungi rumah 

mereka merokok, sebagian besar mereka merokok di dalam rumah. Dalam 

penelitian ini, paparan merokok dalam ruangan ditemukan sebagai faktor yang 

signifikan sehingga dapat meningkatkan risiko pneumonia (p <0,050) pada anak. 

Anak-anak yang tinggal di dalam rumah dengan seseorang yang merokok di dalam 

rumah lebih cenderung berisiko pneumonia, selain itu rumah yang padat penduduk 

juga cenderung berisiko pneumonia (OR: 1.325; 95% CI: 1.035-1.698). 

 

 Hanya sebagian kecil keluarga dalam penelitian ini secara eksplisit 

menyatakan keberatan terhadap anggota keluarga mereka yang merokok di dalam 

rumah, hal ini menunjukkan bahwa disatu sisi mereka toleransi terhadap orang yang 

merokok di dalam rumah dan di satu sisi lain menunjukkan ketidakberdayaan 

mereka untuk mencegah anak-anak dari terpapar polusi. Merokok merupakan 

kebiasaan tidak sehat yang ada di sebagian besar keluarga di Indonesia. Seorang 

kader menjelaskan: 

Semua orang tahu bahwa pemerintah dan Kementerian Kesehatan 
menyarankan, “TIDAK MEROKOK” ... Padahal, para pemimpin masyarakat 
merokok, para pembuat kebijakan juga merokok ... di tempat umum atau di 
kantor mereka, jadi ... orang awam melakukan sama. Saya pikir semua orang 
mengerti sepenuhnya bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan, tetapi 
mereka masih merokok. Pemerintah menaruh banyak pengingat tentang 
bahaya rokok, tetapi mengapa dijual di mana-mana dan murah, jika rokok 
benar-benar berbahaya? Mengapa pemerintah tidak menutup pabrik? Harga 
rokok murah dan semua orang bisa membelinya, termasuk anak-anak (C19). 

 

 Seorang petugas kesehatan dari Sumba Barat melaporkan bahwa 

keputusan keluarga untuk membawa anggota keluarga yang sakit, termasuk anak-

anak, ke layanan kesehatan memerlukan waktu. 

Ketika sampai pada pengambilan keputusan keluarga saya, terkadang mereka 
menunggu keputusan suami saya, atau keputusan menantu laki-laki. Kami 
memiliki budaya patriarki. Masalah lain, saya pikir, adalah tentang transportasi 
... bagaimana melibatkan semua orang di masyarakat terhadap kesehatan 
anak-anak. Kami memiliki "Program Desa Siaga", tetapi sayangnya, itu tidak 
efektif. Saya selalu mendorong dan mengingatkan para pemimpin desa untuk 
menaruh "wajah ibu dan anak" di pikiran mereka. Maksud saya, mereka harus 
memperhatikan kesehatan wanita dan anak-anak setiap saat. Paling tidak, 
para pemimpin harus bertemu perempuan dan anak-anak sesuai dengan 
jadwal posyandu (H13). 

 
DISKUSI 
 Tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan antara kedua kelompok 

sehubungan dengan karakteristik sosial-demografi seperti tingkat pendidikan orang 

tua, tingkat pendapatan, jumlah saudara kandung, dan pekerjaan. Responden pada 

umumnya dikategorikan sebagai keluarga berpenghasilan menengah ke bawah 

dengan pekerjaan non-formal dan pendidikan menengah ke bawah bagi orang tua. 

Tidak ada karakteristik sosial-ekonomi dari keluarga yang ditemukan secara 

signifikan terkait dengan risiko pneumonia. Karakteristik ini mencerminkan sifat 
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studi yang berfokus pada orang-orang yang berstatus sosial ekonomi rendah dan 

terpinggirkan. Di masa depan, populasi dengan profil sosial-ekonomi yang lebih 

beragam perlu dipelajari. 

 Analisis data kualitatif mengidentifikasi lima tema inti, yaitu, berbagai 

persepsi tentang pneumonia, akses ke layanan kesehatan, peran masyarakat dalam 

pencegahan dan perawatan pneumonia, pengetahuan masyarakat dan sikap tentang 

pneumonia, dan hambatan untuk pencegahan dan perawatan pneumonia. Kelima 

topik ini menjelaskan tentang bagaimana program dilaksanakan dan hambatan dan 

tantangan apa yang ada di tingkat kebijakan dan implementasi. Metode wawancara 

yang diterapkan dalam penelitian ini adalah untuk  mengeksplorasi berbagai 

perspektif pemangku kepentingan dan menjaga privasi mereka. Analisis komparatif 

dan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini diterapkan secara tepat pada 

populasi penelitian yang besar dan beragam (Widiasih, 2017; Cresswell, 2014). 

 Analisis kebijakan dan peraturan tentang pneumonia menunjukkan bahwa 

Indonesia sudah memiliki kebijakan, peraturan, dan pedoman yang diperlukan untuk 

pencegahan dan pengobatan pneumonia yang sejalan dengan pedoman Organisasi 

Kesehatan Dunia. Mengikuti pedoman WHO, pemerintah Indonesia 

mengembangkan pedoman sesuai dengan karakteristik masyarakat, pelayanan, dan 

sumber daya yang tersedia. Kebijakan dan peraturan yang ada memandu tata kelola 

pelayanan kesehatan primer di tingkat lokal. 

 Terdapat kesenjangan sehubungan dengan pedoman tindak lanjut atau 

aftercare. Pemantauan pasien paska rawat pneumonia berpotensi penting untuk 

mencegah kekambuhan pneumonia, namun pemantauan tidak ada, sehingga anak 

dirawat kembali dirumah sakit dengan penyakit yang sama. Tidak ada mekanisme 

yang menjadi pedoman komunikasi antara rumah sakit dan Puskesmas dalam 

memantau pasien yang paska rawat.  Program pneumonia dikelola oleh bidang 

P2PM, sedangkan skrining dan pengelolaan kasus Pneumonia balita oleh bidang  

KIA, perlu untuk mengembangkan mekanisme kontrol yang jelas dan disepakati 

oleh kedua belah pihak untuk memastikan implementasi layanan dan standar 

pencatatan, pelaporan, dan manajemen kasus. Ada berbagai penyedia layanan 

kesehatan di Indonesia: klinik swasta, praktik dokter swasta, rumah sakit rujukan; 

tetapi tidak ada sistem terpusat untuk melaporkan kekambuhan atau kasus 

pneumonia baru. 

 

 Penelitian ini menyoroti  tentang kurang maksimalnya sistem pelaporan 

dan pencatatan yang dapat mencakup semua pelayanan kesehatan baik milik 

pemerintah ataupun swasta, data yang ada saat ini hanya berdasar pencatatan kasus 

di Puskesmas. Diagram di bawah ini menggambarkan sistem pelaporan yang ada 

untuk data terkait pneumonia. Ada beberapa celah dalam sistem saat ini: pertama, 

sistem hanya berlaku untuk data yang dilaporkan oleh Puskesmas di tingkat lokal 

ke tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, yang menunjukkan tidak adanya 

mekanisme pelaporan untuk penyedia layanan kesehatan lain yang mungkin 

dimanfaatkan oleh keluarga untuk mengobati pneumonia pada anak. Kedua, tidak 

ada mekanisme yang mengatur proses pelaporan internal di dalam Puskesmas. Jika 

Puskesmas dianggap sebagai koordinator untuk semua layanan kesehatan primer, 

harus ada tahapan koordinasi yang jelas di seluruh layanan kesehatan serta 

peraturan mekanisme lapangan. Koordinasi yang efektif dan mekanisme yang jelas 

penting untuk mencapai akurasi dalam pelaporan data. Ketiga, proses menunjukkan 

mekanisme umpan balik dari koordinator program di tingkat kabupaten dan 

provinsi, tetapi tidak ada mekanisme umpan balik dari dinas kesehatan di tingkat 

kabupaten atau kabupaten ke Puskesmas. Kepala program pneumonia hanya 

melakukan pelaporan bulanan, namun umpan balik minimal. 

Alur Pelaporan Rutin Kasus ISPA 

 
Bagaimana transfer informasi tentang kasus, kekambuham, dan pengobatan di 

internal Puskesmas, Bagaimana pelaporan kasus ISPA yang tidak berobat ke 

Puskesmas ???? 

Diagram 2. Prosedur pelaporan kasus ISPA 
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studi yang berfokus pada orang-orang yang berstatus sosial ekonomi rendah dan 

terpinggirkan. Di masa depan, populasi dengan profil sosial-ekonomi yang lebih 

beragam perlu dipelajari. 

 Analisis data kualitatif mengidentifikasi lima tema inti, yaitu, berbagai 

persepsi tentang pneumonia, akses ke layanan kesehatan, peran masyarakat dalam 

pencegahan dan perawatan pneumonia, pengetahuan masyarakat dan sikap tentang 

pneumonia, dan hambatan untuk pencegahan dan perawatan pneumonia. Kelima 

topik ini menjelaskan tentang bagaimana program dilaksanakan dan hambatan dan 

tantangan apa yang ada di tingkat kebijakan dan implementasi. Metode wawancara 

yang diterapkan dalam penelitian ini adalah untuk  mengeksplorasi berbagai 

perspektif pemangku kepentingan dan menjaga privasi mereka. Analisis komparatif 

dan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini diterapkan secara tepat pada 

populasi penelitian yang besar dan beragam (Widiasih, 2017; Cresswell, 2014). 

 Analisis kebijakan dan peraturan tentang pneumonia menunjukkan bahwa 

Indonesia sudah memiliki kebijakan, peraturan, dan pedoman yang diperlukan untuk 

pencegahan dan pengobatan pneumonia yang sejalan dengan pedoman Organisasi 

Kesehatan Dunia. Mengikuti pedoman WHO, pemerintah Indonesia 

mengembangkan pedoman sesuai dengan karakteristik masyarakat, pelayanan, dan 

sumber daya yang tersedia. Kebijakan dan peraturan yang ada memandu tata kelola 

pelayanan kesehatan primer di tingkat lokal. 

 Terdapat kesenjangan sehubungan dengan pedoman tindak lanjut atau 

aftercare. Pemantauan pasien paska rawat pneumonia berpotensi penting untuk 

mencegah kekambuhan pneumonia, namun pemantauan tidak ada, sehingga anak 

dirawat kembali dirumah sakit dengan penyakit yang sama. Tidak ada mekanisme 

yang menjadi pedoman komunikasi antara rumah sakit dan Puskesmas dalam 

memantau pasien yang paska rawat.  Program pneumonia dikelola oleh bidang 

P2PM, sedangkan skrining dan pengelolaan kasus Pneumonia balita oleh bidang  

KIA, perlu untuk mengembangkan mekanisme kontrol yang jelas dan disepakati 

oleh kedua belah pihak untuk memastikan implementasi layanan dan standar 

pencatatan, pelaporan, dan manajemen kasus. Ada berbagai penyedia layanan 

kesehatan di Indonesia: klinik swasta, praktik dokter swasta, rumah sakit rujukan; 

tetapi tidak ada sistem terpusat untuk melaporkan kekambuhan atau kasus 

pneumonia baru. 

 

 Penelitian ini menyoroti  tentang kurang maksimalnya sistem pelaporan 

dan pencatatan yang dapat mencakup semua pelayanan kesehatan baik milik 

pemerintah ataupun swasta, data yang ada saat ini hanya berdasar pencatatan kasus 

di Puskesmas. Diagram di bawah ini menggambarkan sistem pelaporan yang ada 

untuk data terkait pneumonia. Ada beberapa celah dalam sistem saat ini: pertama, 

sistem hanya berlaku untuk data yang dilaporkan oleh Puskesmas di tingkat lokal 

ke tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, yang menunjukkan tidak adanya 

mekanisme pelaporan untuk penyedia layanan kesehatan lain yang mungkin 

dimanfaatkan oleh keluarga untuk mengobati pneumonia pada anak. Kedua, tidak 

ada mekanisme yang mengatur proses pelaporan internal di dalam Puskesmas. Jika 

Puskesmas dianggap sebagai koordinator untuk semua layanan kesehatan primer, 

harus ada tahapan koordinasi yang jelas di seluruh layanan kesehatan serta 

peraturan mekanisme lapangan. Koordinasi yang efektif dan mekanisme yang jelas 

penting untuk mencapai akurasi dalam pelaporan data. Ketiga, proses menunjukkan 

mekanisme umpan balik dari koordinator program di tingkat kabupaten dan 

provinsi, tetapi tidak ada mekanisme umpan balik dari dinas kesehatan di tingkat 

kabupaten atau kabupaten ke Puskesmas. Kepala program pneumonia hanya 

melakukan pelaporan bulanan, namun umpan balik minimal. 

Alur Pelaporan Rutin Kasus ISPA 

 
Bagaimana transfer informasi tentang kasus, kekambuham, dan pengobatan di 

internal Puskesmas, Bagaimana pelaporan kasus ISPA yang tidak berobat ke 

Puskesmas ???? 

Diagram 2. Prosedur pelaporan kasus ISPA 



74 #BerpihakPadaAnak #StopPneumonia
 

 Peraturan yang mendukung tentang peningkatan kesehatan dan 

pencegahan pneumonia seperti pemberian ASI eksklusif, imunisasi, dan perilaku 

hidup bersih sehat (PHBS) telah dikeluarkan. Namun, peraturan itu dikembangkan 

bagi kesehatan ibu dan anak secara umum dan tidak khusus untuk pneumonia. 

Pengelompokan, pengelolaan, dan sosialisasi peraturan pendukung untuk mencegah 

pneumonia akan berguna untuk mengingatkan petugas kesehatan tentang 

pneumonia dan meningkatkan kesadaran mereka akan risiko pneumonia anak-anak. 

  

c. Implementasi Program 

 Studi ini menunjukkan bahwa pencegahan dan pengobatan program 

pneumonia telah dilaksanakan tetapi masih terbatas. Karena program ini 

dilaksanakan oleh dua bagian yang berbeda, hal ini dapat menyebabkan standar 

implementasi yang tidak konsisten atau berbeda dalam penyediaan layanan, 

pencatatan kasus, dan tindak lanjut. Akibatnya, pencegahan dan pengobatan 

pneumonia menjadi terfragmentasi dan ini dapat mempengaruhi efektivitas 

program. Diperlukan komunikasi yang berkelanjutan antara dua bagian sehubungan 

dengan program yang diperbarui di setiap bagian sehingga koordinasi dan 

pembagian sumber daya yang lebih baik menjadi lebih layak. Penting juga untuk 

mengembangkan mekanisme kontrol yang jelas sehingga program untuk 

pencegahan dan pengobatan pneumonia dapat diimplementasikan sesuai dengan 

panduan yang tersedia. Salah satu bentuk manajemen pneumonia adalah prosedur 

MTBS. MTBS adalah salah satu metode yang dikembangkan dan distandarisasi oleh 

WHO untuk manajemen pneumonia anak sejak tahun 1996, dari skrining hingga 

pengobatan. MTBS adalah salah satu layanan puskesmas yang harus dikelola oleh 

tenaga kesehatan terlatih. 

 Pencatatan kasus pneumonia yang akurat diperlukan karena dapat 

berdampak pada sistem layanan kesehatan secara keseluruhan, termasuk domain 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Seperti yang disarankan oleh sebuah 

penelitian, rekam medis secara online memudahkan dan meningkatkan akurasi data, 

yang akan membantu dan efisien jika diterapkan di Indonesia. Implementasi e-health 

lebih praktis dan dapat meningkatkan komunikasi antara dokter dan pasien, yang 

akan menghasilkan rekaman dan perawatan yang lebih baik (Naseem, Rashid, & 

 

Kureshi, 2014). Sistem pencatatan dan pelaporan tetap menjadi masalah dan 

menantang keakuratan pada sebagian besar data kesehatan di Indonesia, tidak hanya 

data pneumonia anak. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan yang 

praktis, sederhana, dan akurat akan sangat berguna bagi tenaga kesehatan yang 

bekerja di tempat dengan fasilitas pendukung yang terbatas atau terbebani dengan 

berbagai tugas. 

 Studi ini menemukan beberapa masalah yang terkait dengan layanan tindak 

lanjut untuk pasien pneumonia adalah pendidikan kesehatan tentang pneumonia 

terbatas untuk pasien yang pulang dan keluarga mereka, kunjungan rumah yang 

tidak terjadwal oleh tenaga kesehatan, dan kurangnya mekanisme bagi pasien yang 

mempunyai riwayat dirawat di rumah sakit sebelumnya untuk mengakses layanan 

puskesmas dan pengobatan paten bagi yang menderita kekambuhan pneumonia. 

Hambatan program promosi dan pencegahan pneumonia yaitu minimnya fasilitas 

dan kurangnya sumber daya manusia. Meskipun pneumonia adalah salah satu 

penyakit yang memiliki prevalensi kejadian tertinggi di Sumba Barat dan Kabupaten 

Bandung, namun tindakan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit masih 

kurang dan keterlibatan upaya masyarakat terbatas. Pencegahan kesehatan adalah 

upaya penting untuk mencegah dan mengendalikan pneumonia anak-anak. Metode 

promosi kesehatan yang inovatif sudah terbukti dapat meningkatkan kesehatan 

masyarakat, dengan demikian mengembangkan metode pencegahan yang inovatif 

sangat penting bagi masyarakat (Sarrafzadegan et al., 2011; Smith et al., 2011). 

Meningkatkan advokasi terkait penganggaran dan kolaborasi lintas sektoral secara 

signifikan dapat mempengaruhi program promosi kesehatan untuk pneumonia anak 

menjadi lebih baik. 

 Kemitraan antara penyedia layanan atau pembuat kebijakan di tingkat 

nasional dan lokal dengan lembaga pendidikan tinggi masih kurang begitu juga 

tentang masalah penelitian ini. Hasil penelitian sebelumnya mempelajari tentang 

kejadian pneumonia, prevalensi, dan mortalitas sementara faktor risiko, 

pengobatan, dan pencegahan pneumonia tetap belum diketahui. Faktanya, 

pengembangan penelitian sangat penting misalnya tentang bukti dan informasi 

terkini tentang perawatan terbaru atau paling efektif, metode pencegahan 

kekambuhan, pendekatan keluarga, metode pendidikan kesehatan masyarakat atau 
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 Peraturan yang mendukung tentang peningkatan kesehatan dan 

pencegahan pneumonia seperti pemberian ASI eksklusif, imunisasi, dan perilaku 

hidup bersih sehat (PHBS) telah dikeluarkan. Namun, peraturan itu dikembangkan 

bagi kesehatan ibu dan anak secara umum dan tidak khusus untuk pneumonia. 

Pengelompokan, pengelolaan, dan sosialisasi peraturan pendukung untuk mencegah 

pneumonia akan berguna untuk mengingatkan petugas kesehatan tentang 

pneumonia dan meningkatkan kesadaran mereka akan risiko pneumonia anak-anak. 

  

c. Implementasi Program 

 Studi ini menunjukkan bahwa pencegahan dan pengobatan program 

pneumonia telah dilaksanakan tetapi masih terbatas. Karena program ini 

dilaksanakan oleh dua bagian yang berbeda, hal ini dapat menyebabkan standar 

implementasi yang tidak konsisten atau berbeda dalam penyediaan layanan, 

pencatatan kasus, dan tindak lanjut. Akibatnya, pencegahan dan pengobatan 

pneumonia menjadi terfragmentasi dan ini dapat mempengaruhi efektivitas 

program. Diperlukan komunikasi yang berkelanjutan antara dua bagian sehubungan 

dengan program yang diperbarui di setiap bagian sehingga koordinasi dan 

pembagian sumber daya yang lebih baik menjadi lebih layak. Penting juga untuk 

mengembangkan mekanisme kontrol yang jelas sehingga program untuk 

pencegahan dan pengobatan pneumonia dapat diimplementasikan sesuai dengan 

panduan yang tersedia. Salah satu bentuk manajemen pneumonia adalah prosedur 

MTBS. MTBS adalah salah satu metode yang dikembangkan dan distandarisasi oleh 

WHO untuk manajemen pneumonia anak sejak tahun 1996, dari skrining hingga 

pengobatan. MTBS adalah salah satu layanan puskesmas yang harus dikelola oleh 

tenaga kesehatan terlatih. 

 Pencatatan kasus pneumonia yang akurat diperlukan karena dapat 

berdampak pada sistem layanan kesehatan secara keseluruhan, termasuk domain 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Seperti yang disarankan oleh sebuah 

penelitian, rekam medis secara online memudahkan dan meningkatkan akurasi data, 

yang akan membantu dan efisien jika diterapkan di Indonesia. Implementasi e-health 

lebih praktis dan dapat meningkatkan komunikasi antara dokter dan pasien, yang 

akan menghasilkan rekaman dan perawatan yang lebih baik (Naseem, Rashid, & 

 

Kureshi, 2014). Sistem pencatatan dan pelaporan tetap menjadi masalah dan 

menantang keakuratan pada sebagian besar data kesehatan di Indonesia, tidak hanya 

data pneumonia anak. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan yang 

praktis, sederhana, dan akurat akan sangat berguna bagi tenaga kesehatan yang 

bekerja di tempat dengan fasilitas pendukung yang terbatas atau terbebani dengan 

berbagai tugas. 

 Studi ini menemukan beberapa masalah yang terkait dengan layanan tindak 

lanjut untuk pasien pneumonia adalah pendidikan kesehatan tentang pneumonia 

terbatas untuk pasien yang pulang dan keluarga mereka, kunjungan rumah yang 

tidak terjadwal oleh tenaga kesehatan, dan kurangnya mekanisme bagi pasien yang 

mempunyai riwayat dirawat di rumah sakit sebelumnya untuk mengakses layanan 

puskesmas dan pengobatan paten bagi yang menderita kekambuhan pneumonia. 

Hambatan program promosi dan pencegahan pneumonia yaitu minimnya fasilitas 

dan kurangnya sumber daya manusia. Meskipun pneumonia adalah salah satu 

penyakit yang memiliki prevalensi kejadian tertinggi di Sumba Barat dan Kabupaten 

Bandung, namun tindakan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit masih 

kurang dan keterlibatan upaya masyarakat terbatas. Pencegahan kesehatan adalah 

upaya penting untuk mencegah dan mengendalikan pneumonia anak-anak. Metode 

promosi kesehatan yang inovatif sudah terbukti dapat meningkatkan kesehatan 

masyarakat, dengan demikian mengembangkan metode pencegahan yang inovatif 

sangat penting bagi masyarakat (Sarrafzadegan et al., 2011; Smith et al., 2011). 

Meningkatkan advokasi terkait penganggaran dan kolaborasi lintas sektoral secara 

signifikan dapat mempengaruhi program promosi kesehatan untuk pneumonia anak 

menjadi lebih baik. 

 Kemitraan antara penyedia layanan atau pembuat kebijakan di tingkat 

nasional dan lokal dengan lembaga pendidikan tinggi masih kurang begitu juga 

tentang masalah penelitian ini. Hasil penelitian sebelumnya mempelajari tentang 

kejadian pneumonia, prevalensi, dan mortalitas sementara faktor risiko, 

pengobatan, dan pencegahan pneumonia tetap belum diketahui. Faktanya, 

pengembangan penelitian sangat penting misalnya tentang bukti dan informasi 

terkini tentang perawatan terbaru atau paling efektif, metode pencegahan 

kekambuhan, pendekatan keluarga, metode pendidikan kesehatan masyarakat atau 
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klinis. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan layanan di pusat kesehatan 

primer dan rumah sakit. 

 Anggaran terbatas untuk promosi kesehatan dan pencegahan penyakit 

pada program pneumonia anak dilaporkan oleh partisipan, termasuk oleh kader, 

petugas kesehatan puskesmas, dan pejabat pemerintah dari kabupaten dan provinsi. 

Kurangnya dana untuk pembangunan kesehatan dianggap sebagai masalah umum 

bagi negara berkembang seperti Indonesia. Hasil penelitian sebelumnya 

menemukan bahwa kendala dalam anggaran kesehatan umumnya ditemukan di 

daerah berkembang (Samiei, 2013). Tantangan keuangan ini dapat diatasi melalui 

beberapa langkah termasuk program pembagian biaya. Diperlukan studi lebih lanjut 

untuk menentukan strategi penganggaran yang tepat. 

 Penganggaran kesehatan berdampak pada kualitas dan kinerja sumber 

daya manusia, implementasi program, dan pemantauan serta evaluasi program. 

Studi ini menemukan bahwa tenaga kesehatan di Puskesmas harus melakukan 

beberapa tugas, sehingga menghambat mereka untuk fokus melakukan tugas atau 

program tertentu. Mereka yang seharusnya fokus pada pengembangan program dan 

inovasi juga diminta untuk melakukan tugas-tugas lain. Studi yang tersedia 

menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan mengalami kelelahan karena 

kelebihan tugas dan situasi ini dapat mempengaruhi kualitas layanan kesehatan 

(Elbarazi, Loney, Yousef, & Elias, 2017; Parola, Coelho, Cardoso, Sandgren, & 

Apostolo, 2017). Selain petugas kesehatan yang banyak di Indonesia, kendala 

anggaran juga menyebabkan keterbatasan pengembangan kapasitas tenaga 

kesehatan dan ini dapat berdampak negatif pada kualitas layanan. 

 Akreditasi diterapkan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas layanan, 

fasilitas, dan manajemen. Setiap puskesmas terakreditasi sesuai dengan kualitas 

layanan kesehatannya sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 75 tahun 2014. Sebagian besar puskesmas di Kabupaten Sumba Barat dan 

Bandung telah terakreditasi dan meskipun peraturan akreditasi cukup rinci, mereka 

memberikan evaluasi tentang kapasitas tenaga kesehatan yang terbatas. Sebagai 

gantinya, diharapkan evaluasi lebih memperhatikan jumlah dan jenis profesional 

kesehatan yang hadir, tidak harus terhadap kualitas tenaga kesehatan. Dalam 

akreditasi, tidak ada kriteria yang ditetapkan untuk profesional kesehatan yang 

 

spesifik untuk pneumonia. Puskesmas harus memiliki setidaknya satu personel yang 

terlatih tentang MTBS atau manajemen pneumonia dan penegakan kriteria tersebut 

dapat membantu meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengobatan pneumonia 

anak. 

 Peran masyarakat dalam pencegahan dan penangulangan pneumonia telah 

ditetapkan dalam buku Panduan Pneumonia. Dalam buku panduan untuk 

Pencegahan dan Pengendalian Pneumonia yang diterbitkan oleh P2PM Kementerian 

Kesehatan, peran masing-masing elemen kesehatan ditulis dengan jelas, termasuk 

peran LSM. Peran-peran ini termasuk membangun komitmen dan kerja tim, 

mengelola kasus pneumonia, melakukan kunjungan ke rumah, membantu dalam 

manajemen pusat pandemi influenza, kolaborasi dalam mencegah dan 

mengendalikan faktor-faktor risiko, mengembangkan pedoman untuk 

mengendalikan ISPA dan tindakan pencegahan terkait, dan menetapkan kebijakan 

pengendalian pneumonia nasional dan pusat kesiapsiagaan. (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2016). 

 Studi ini menemukan bahwa LSM berpartisipasi dalam mengatasi 

pneumonia anak, tetapi mereka belum mencapai potensi maksimal. Beberapa LSM 

menyediakan layanan kesehatan masyarakat secara gratis, seperti Yayasan Sumba, 

yang berfokus pada layanan kesehatan untuk Malaria dan juga merawat pasien 

pneumonia sesuai kebutuhan. Di Kabupaten Bandung, Sinergy Foundation 

menyediakan layanan kelahiran dan layanan kesehatan anak secara gratis. LSM lain 

memiliki fokus program yang berbeda termasuk Save the Children, AIMI, GIZ, dan 

Bandung Sehat Forum. Peran LSM dalam sistem kesehatan telah dipelajari di 

beberapa negara di tingkat lokal dan nasional di berbagai bidang seperti kesehatan 

mental, advokasi, masalah kesehatan sosial, dan tembakau (Lavadenz Mantilla, 1990; 

Lencucha, Kothari, & Labonte, 2011; Mulvale, Chodos, Bartram, MacKinnon, & 

Abud, 2014; Piotrowicz & Cianciara, 2013; TLSM, 1993; Wood, Shilton, Dimer, 

Smith, & Leahy, 2011). Di Indonesia, departemen kesehatan ibu dan anak bermitra 

dengan GKIA. GKIA adalah sebuah LSM yang berfokus pada Kesehatan Ibu dan 

Anak. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. 

Meskipun ada banyak LSM, namun kerja sama pemerintah dengan LSM terbatas 

dalam mencegah dan mengendalikan pneumonia anak-anak. Hubungan antara LSM 
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klinis. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan layanan di pusat kesehatan 

primer dan rumah sakit. 

 Anggaran terbatas untuk promosi kesehatan dan pencegahan penyakit 

pada program pneumonia anak dilaporkan oleh partisipan, termasuk oleh kader, 

petugas kesehatan puskesmas, dan pejabat pemerintah dari kabupaten dan provinsi. 

Kurangnya dana untuk pembangunan kesehatan dianggap sebagai masalah umum 

bagi negara berkembang seperti Indonesia. Hasil penelitian sebelumnya 

menemukan bahwa kendala dalam anggaran kesehatan umumnya ditemukan di 

daerah berkembang (Samiei, 2013). Tantangan keuangan ini dapat diatasi melalui 

beberapa langkah termasuk program pembagian biaya. Diperlukan studi lebih lanjut 

untuk menentukan strategi penganggaran yang tepat. 

 Penganggaran kesehatan berdampak pada kualitas dan kinerja sumber 

daya manusia, implementasi program, dan pemantauan serta evaluasi program. 

Studi ini menemukan bahwa tenaga kesehatan di Puskesmas harus melakukan 

beberapa tugas, sehingga menghambat mereka untuk fokus melakukan tugas atau 

program tertentu. Mereka yang seharusnya fokus pada pengembangan program dan 

inovasi juga diminta untuk melakukan tugas-tugas lain. Studi yang tersedia 

menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan mengalami kelelahan karena 

kelebihan tugas dan situasi ini dapat mempengaruhi kualitas layanan kesehatan 

(Elbarazi, Loney, Yousef, & Elias, 2017; Parola, Coelho, Cardoso, Sandgren, & 

Apostolo, 2017). Selain petugas kesehatan yang banyak di Indonesia, kendala 

anggaran juga menyebabkan keterbatasan pengembangan kapasitas tenaga 

kesehatan dan ini dapat berdampak negatif pada kualitas layanan. 

 Akreditasi diterapkan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas layanan, 

fasilitas, dan manajemen. Setiap puskesmas terakreditasi sesuai dengan kualitas 

layanan kesehatannya sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 75 tahun 2014. Sebagian besar puskesmas di Kabupaten Sumba Barat dan 

Bandung telah terakreditasi dan meskipun peraturan akreditasi cukup rinci, mereka 

memberikan evaluasi tentang kapasitas tenaga kesehatan yang terbatas. Sebagai 

gantinya, diharapkan evaluasi lebih memperhatikan jumlah dan jenis profesional 

kesehatan yang hadir, tidak harus terhadap kualitas tenaga kesehatan. Dalam 

akreditasi, tidak ada kriteria yang ditetapkan untuk profesional kesehatan yang 

 

spesifik untuk pneumonia. Puskesmas harus memiliki setidaknya satu personel yang 

terlatih tentang MTBS atau manajemen pneumonia dan penegakan kriteria tersebut 

dapat membantu meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengobatan pneumonia 

anak. 

 Peran masyarakat dalam pencegahan dan penangulangan pneumonia telah 

ditetapkan dalam buku Panduan Pneumonia. Dalam buku panduan untuk 

Pencegahan dan Pengendalian Pneumonia yang diterbitkan oleh P2PM Kementerian 

Kesehatan, peran masing-masing elemen kesehatan ditulis dengan jelas, termasuk 

peran LSM. Peran-peran ini termasuk membangun komitmen dan kerja tim, 

mengelola kasus pneumonia, melakukan kunjungan ke rumah, membantu dalam 

manajemen pusat pandemi influenza, kolaborasi dalam mencegah dan 

mengendalikan faktor-faktor risiko, mengembangkan pedoman untuk 

mengendalikan ISPA dan tindakan pencegahan terkait, dan menetapkan kebijakan 

pengendalian pneumonia nasional dan pusat kesiapsiagaan. (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2016). 

 Studi ini menemukan bahwa LSM berpartisipasi dalam mengatasi 

pneumonia anak, tetapi mereka belum mencapai potensi maksimal. Beberapa LSM 

menyediakan layanan kesehatan masyarakat secara gratis, seperti Yayasan Sumba, 

yang berfokus pada layanan kesehatan untuk Malaria dan juga merawat pasien 

pneumonia sesuai kebutuhan. Di Kabupaten Bandung, Sinergy Foundation 

menyediakan layanan kelahiran dan layanan kesehatan anak secara gratis. LSM lain 

memiliki fokus program yang berbeda termasuk Save the Children, AIMI, GIZ, dan 

Bandung Sehat Forum. Peran LSM dalam sistem kesehatan telah dipelajari di 

beberapa negara di tingkat lokal dan nasional di berbagai bidang seperti kesehatan 

mental, advokasi, masalah kesehatan sosial, dan tembakau (Lavadenz Mantilla, 1990; 

Lencucha, Kothari, & Labonte, 2011; Mulvale, Chodos, Bartram, MacKinnon, & 

Abud, 2014; Piotrowicz & Cianciara, 2013; TLSM, 1993; Wood, Shilton, Dimer, 

Smith, & Leahy, 2011). Di Indonesia, departemen kesehatan ibu dan anak bermitra 

dengan GKIA. GKIA adalah sebuah LSM yang berfokus pada Kesehatan Ibu dan 

Anak. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. 

Meskipun ada banyak LSM, namun kerja sama pemerintah dengan LSM terbatas 

dalam mencegah dan mengendalikan pneumonia anak-anak. Hubungan antara LSM 
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dan pemerintah dapat ditingkatkan untuk meningkatkan keberlanjutan dan 

efektivitas program pencegahan dan pengendalian pneumonia. 

 

Faktor Risiko Pneumonia 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak ibu berhenti memberikan ASI 

kepada anaknya atau menyusui tidak eksklusif karena beberapa faktor. Pendidikan 

dan kesadaran Ibu tentang pentingnya pemberian ASI sangat penting, terutama di 

daerah seperti Sumba Barat di mana pemberian ASI eksklusif tidak dilakukan secara 

cukup. Penelitian ini menguatkan temuan penelitian sebelumnya di mana anak-anak 

yang tidak disusui secara eksklusif hingga usia enam bulan dapat menderita berbagai 

penyakit menular termasuk pneumonia (Cesar et al., 1999; Hartati et al., 2012; 

Khan & Islam, 2017). Meningkatkan kesadaran wanita dan keluarga untuk menyusui, 

terutama menyusui eksklusif, sangat diperlukan untuk mengurangi risiko 

pneumonia. Mengembangkan sistem pendukung untuk keluarga dan masyarakat 

sangat penting untuk keberhasilan pemberian ASI eksklusif. 

 Survei menemukan bahwa lebih banyak anak perempuan memiliki riwayat 

pneumonia dalam setahun terakhir dibanding anak laki-laki. Jenis kelamin adalah 

faktor penting dalam penelitian ini. Temuan serupa ditemukan dalam sebuah 

penelitian di Brasil yang menguatkan bahwa risiko yang signifikan lebih tinggi 

terkena pneumonia adalah di kalangan anak-anak yang berjenis kelamin perempuan 

dibandingkan dengan anak berjenis kelamin laki-laki (Lima et al., 2016). 

Bagaimanapun hal ini bertentangan dengan temuan dari penelitian lain di Indonesia 

yang menemukan bahwa anak laki-laki merupakan faktor risiko untuk 

mengembangkan pneumonia (Puspitasari & Syahrial, 2015). Penelitian lebih lanjut 

diperlukan untuk mengeksplorasi apakah terdapat perbedaan yang disebabkan oleh 

faktor biologis atau sosial. Dalam hal pemantauan, akan sangat membantu jika 

memiliki pelaporan dan data yang akurat tentang pneumonia anak yang dibedakan 

berdasarkan jenis kelamin. 

 Penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa kapasitas keluarga agar dapat 

memberikan perawatan yang tepat bagi anak-anak mereka yang sakit perlu 

ditangani. Setelah perawatan medis oleh para profesional, perawatan yang tepat 

bagi pasien pneumonia di rumah sangat penting, terutama untuk mencegah 

 

kekambuhannya. Penelitian ini menemukan bahwa ada perawatan yang kurang tepat 

diberikan oleh pengasuh kepada anak-anak mereka yang sakit di rumah. Fakta ini 

menjelaskan bahwa sebagian besar anak dalam penelitian ini memiliki lebih dari satu 

episode pneumonia dalam setahun terakhir atau mengalami kekambuhan. 

Kurangnya kapasitas orang tua untuk memberikan perawatan yang tepat di rumah 

bagi anak-anak mereka yang sakit dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan 

pengasuh atau orang tua tentang penyebab dan pencegahan pneumonia. Kurangnya 

kapasitas ini mungkin terkait dengan kurangnya informasi atau keterampilan yang 

ditransfer dari tenaga kesehatan atau ketidakmampuan untuk menindaklanjuti 

informasi atau keterampilan yang diterima. Kesenjangan ini mempertanyakan 

tentang efektivitas tenaga kesehatan profesional dan kader kesehatan masyarakat 

informal dalam mendidik masyarakat tentang pneumonia. Pencegahan kekambuhan 

penyakit anak-anak penting karena semakin banyak anak sakit, semakin tinggi risiko 

kematian. Pneumonia adalah penyakit dengan risiko kekambuhan yang tinggi (Dang, 

Eurich, Weir, Marrie, & Majumdar, 2014; Dang, Majumdar, Marrie, & Eurich, 2015; 

Hoving & Brand, 2013). Anak-anak berada di bawah perawatan keluarga ketika 

mereka sehat dan dengan demikian, dukungan dan bantuan dari para profesional 

kesehatan untuk keluarga yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan anak dan 

pencegahan penyakit adalah penting. Namun, jumlah petugas kesehatan di 

masyarakat terbatas, tidak hanya di daerah terpencil tetapi juga di Jawa Barat. 

 Data menunjukkan bahwa masyarakat masih belum bisa membedakan 

antara gejala ISPA dan pneumonia, sehingga pengobatan tertunda. Selain itu, 

kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa bantuan diperlukan selama terapi 

untuk mencegah kekambuhan. Sosialisasi mengenai perbedaan antara ISPA dan 

pneumonia sangat diperlukan untuk meningkatkan pengobatan. Persepsi suatu 

penyakit, dari yang dipegang oleh penyedia layanan hingga pembuat kebijakan secara 

lokal dan nasional karena dapat memengaruhi cara penanganan dan pencegahannya. 

Dalam konteks keluarga, penelitian sebelumnya menemukan bahwa persepsi 

pneumonia mempengaruhi pengasuh, kebiasaan ibu untuk membuat keputusan 

terkait membawa anak mereka ke pusat perawatan kesehatan (Aftab et al., 2018; 

Ferdous et al., 2014). Pengaruh persepsi dapat bermanfaat dalam mengembangkan 

program pencegahan dan pengobatan serta media. Selain itu, perbedaan persepsi 
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dan pemerintah dapat ditingkatkan untuk meningkatkan keberlanjutan dan 

efektivitas program pencegahan dan pengendalian pneumonia. 

 

Faktor Risiko Pneumonia 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak ibu berhenti memberikan ASI 

kepada anaknya atau menyusui tidak eksklusif karena beberapa faktor. Pendidikan 

dan kesadaran Ibu tentang pentingnya pemberian ASI sangat penting, terutama di 

daerah seperti Sumba Barat di mana pemberian ASI eksklusif tidak dilakukan secara 

cukup. Penelitian ini menguatkan temuan penelitian sebelumnya di mana anak-anak 

yang tidak disusui secara eksklusif hingga usia enam bulan dapat menderita berbagai 

penyakit menular termasuk pneumonia (Cesar et al., 1999; Hartati et al., 2012; 

Khan & Islam, 2017). Meningkatkan kesadaran wanita dan keluarga untuk menyusui, 

terutama menyusui eksklusif, sangat diperlukan untuk mengurangi risiko 

pneumonia. Mengembangkan sistem pendukung untuk keluarga dan masyarakat 

sangat penting untuk keberhasilan pemberian ASI eksklusif. 

 Survei menemukan bahwa lebih banyak anak perempuan memiliki riwayat 

pneumonia dalam setahun terakhir dibanding anak laki-laki. Jenis kelamin adalah 

faktor penting dalam penelitian ini. Temuan serupa ditemukan dalam sebuah 

penelitian di Brasil yang menguatkan bahwa risiko yang signifikan lebih tinggi 

terkena pneumonia adalah di kalangan anak-anak yang berjenis kelamin perempuan 

dibandingkan dengan anak berjenis kelamin laki-laki (Lima et al., 2016). 

Bagaimanapun hal ini bertentangan dengan temuan dari penelitian lain di Indonesia 

yang menemukan bahwa anak laki-laki merupakan faktor risiko untuk 

mengembangkan pneumonia (Puspitasari & Syahrial, 2015). Penelitian lebih lanjut 

diperlukan untuk mengeksplorasi apakah terdapat perbedaan yang disebabkan oleh 

faktor biologis atau sosial. Dalam hal pemantauan, akan sangat membantu jika 

memiliki pelaporan dan data yang akurat tentang pneumonia anak yang dibedakan 

berdasarkan jenis kelamin. 

 Penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa kapasitas keluarga agar dapat 

memberikan perawatan yang tepat bagi anak-anak mereka yang sakit perlu 

ditangani. Setelah perawatan medis oleh para profesional, perawatan yang tepat 

bagi pasien pneumonia di rumah sangat penting, terutama untuk mencegah 

 

kekambuhannya. Penelitian ini menemukan bahwa ada perawatan yang kurang tepat 

diberikan oleh pengasuh kepada anak-anak mereka yang sakit di rumah. Fakta ini 

menjelaskan bahwa sebagian besar anak dalam penelitian ini memiliki lebih dari satu 

episode pneumonia dalam setahun terakhir atau mengalami kekambuhan. 

Kurangnya kapasitas orang tua untuk memberikan perawatan yang tepat di rumah 

bagi anak-anak mereka yang sakit dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan 

pengasuh atau orang tua tentang penyebab dan pencegahan pneumonia. Kurangnya 

kapasitas ini mungkin terkait dengan kurangnya informasi atau keterampilan yang 

ditransfer dari tenaga kesehatan atau ketidakmampuan untuk menindaklanjuti 

informasi atau keterampilan yang diterima. Kesenjangan ini mempertanyakan 

tentang efektivitas tenaga kesehatan profesional dan kader kesehatan masyarakat 

informal dalam mendidik masyarakat tentang pneumonia. Pencegahan kekambuhan 

penyakit anak-anak penting karena semakin banyak anak sakit, semakin tinggi risiko 

kematian. Pneumonia adalah penyakit dengan risiko kekambuhan yang tinggi (Dang, 

Eurich, Weir, Marrie, & Majumdar, 2014; Dang, Majumdar, Marrie, & Eurich, 2015; 

Hoving & Brand, 2013). Anak-anak berada di bawah perawatan keluarga ketika 

mereka sehat dan dengan demikian, dukungan dan bantuan dari para profesional 

kesehatan untuk keluarga yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan anak dan 

pencegahan penyakit adalah penting. Namun, jumlah petugas kesehatan di 

masyarakat terbatas, tidak hanya di daerah terpencil tetapi juga di Jawa Barat. 

 Data menunjukkan bahwa masyarakat masih belum bisa membedakan 

antara gejala ISPA dan pneumonia, sehingga pengobatan tertunda. Selain itu, 

kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa bantuan diperlukan selama terapi 

untuk mencegah kekambuhan. Sosialisasi mengenai perbedaan antara ISPA dan 

pneumonia sangat diperlukan untuk meningkatkan pengobatan. Persepsi suatu 

penyakit, dari yang dipegang oleh penyedia layanan hingga pembuat kebijakan secara 

lokal dan nasional karena dapat memengaruhi cara penanganan dan pencegahannya. 

Dalam konteks keluarga, penelitian sebelumnya menemukan bahwa persepsi 

pneumonia mempengaruhi pengasuh, kebiasaan ibu untuk membuat keputusan 

terkait membawa anak mereka ke pusat perawatan kesehatan (Aftab et al., 2018; 

Ferdous et al., 2014). Pengaruh persepsi dapat bermanfaat dalam mengembangkan 

program pencegahan dan pengobatan serta media. Selain itu, perbedaan persepsi 
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di antara petugas kesehatan tentang ISPA dan pneumonia dapat mempengaruhi 

diagnosis dan keputusan terapi. 

 Studi ini menemukan kurangnya pengetahuan tentang pneumonia anak-

anak. Kurangnya pengetahuan tentang gejala pneumonia anak telah dipelajari 

sebelumnya dan ditemukan dapat mempengaruhi perilaku dalam mencari 

perawatan dari pengasuh (Irimu, Nduati, Wafula, & Lenja, 2008). Studi sebelumnya 

juga menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang pneumonia berdampak 

pada perilaku kesehatan (Aftab et al., 2018). Sebuah penelitian di Indonesia 

menemukan hubungan antara tingkat pengetahuan orang tua, terutama ibu, dengan 

kekambuhan pneumonia di mana pengetahuan yang lebih lengkap dikaitkan dengan 

lebih sedikit terjadinya kekambuhan (Alfaqinisa, 2015; Rahim, 2013). Promosi 

kesehatan terkait pengetahuan pneumonia sangat penting bagi masyarakat dan 

tenaga kesehatan. Promosi kesehatan ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan 

kegiatan kesehatan masyarakat di sekitar mengenai kesadaran, pencegahan, dan 

pengobatan pneumonia. 

 Hal ini menyoroti bahwa pentingnya meningkatkan akses ke layanan 

kesehatan, terutama bagi orang-orang di daerah terpencil. Penelitian sebelumnya 

menemukan bahwa jarak ke layanan kesehatan dikaitkan dengan pemanfaatan 

layanan kesehatan, terutama ketika datang ke kesehatan anak. Anak-anak yang 

tinggal pada jarak ≥5 kilometer dari fasilitas kesehatan terdekat sekitar dua kali 

(95% CI: 1,11, 2,72) lebih mungkin menunda perawatan medis daripada mereka 

yang tinggal pada jarak yang lebih dekat dari fasilitas perawatan kesehatan (Bruce 

et al., 2014; Kassile, Lokina, Mujinja, & Mmbando, 2014). 

 Keluarga yang memiliki pengetahuan kesehatan yang baik dan kesadaran 

akan pneumonia tidak akan menunda untuk membawa anak-anak mereka ke 

fasilitas kesehatan (Kelly, Krueger, Lohfeld, Loeb, & Edward, 2006). Meningkatkan 

kesadaran keluarga tentang pentingnya membawa anak-anak dengan gejala 

pneumonia ke layanan kesehatan adalah tindakan pencegahan yang sangat signifikan 

yang dapat mengurangi angka kematian dan morbiditas anak. Berbagai hambatan 

dalam menangani dan mencegah pneumonia anak telah diidentifikasi secara 

kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ini. Diperlukan kolaborasi antar lintas 

sektor dan antar profesional kesehatan untuk mencegah dan mengatasi pneumonia 

anak-anak di Indonesia. 

 

 Biaya perawatan kesehatan yang tidak terjangkau telah ditemukan sebagai 

salah satu faktor penting yang mencegah banyak orang di negara berkembang untuk 

mengakses layanan kesehatan untuk melakukan pengobatan (Rehman, Shaikh, & 

Ronis, 2014). Studi ini menemukan bahwa asuransi kesehatan yang disponsori 

pemerintah melalui BPJS dapat memfasilitasi akses masyarakat ke layanan kesehatan 

dengan cara mengurangi beban keuangan, terutama untuk keluarga yang 

berpenghasilan rendah. Penyediaan asuransi kesehatan yang terjangkau atau gratis 

bersama dengan ketersediaan atau distribusi fasilitas kesehatan primer di tingkat 

kecamatan memudahkan orang untuk menjangkau fasilitas dan mendorong orang 

tua agar anak-anak mereka menerima bantuan medis tepat waktu. 

 Manfaat umum puskesmas untuk perawatan kesehatan yang ditemukan 

dalam penelitian ini mencerminkan peraturan eksternal yang menempatkan 

puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan utama yang berkualitas. 

Berdasarkan peraturan BPJS, puskesmas diharuskan merawat 144 penyakit yang 

didiagnosis sebelum membuat rujukan ke penyedia layanan yang berperingkat lebih 

tinggi. Kualitas puskesmas dipertahankan melalui kegiatan berikut, yaitu akreditasi 

per tiga tahun, bimbingan dari Dinas Kesehatan, dan sistem keuangan kapitasi yang 

memfasilitasi puskesmas untuk meningkatkan kualitas layanan, infrastruktur, dan 

sumber daya manusia (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2014) . 

 Mengakses layanan kesehatan untuk anak-anak menjadi lebih sulit ketika 

mereka menjadi anggota BPJS di wilayah lain. Proses administrasi terkait, seperti 

yang digambarkan dalam diagram 2 di bawah ini, cukup rumit. 
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di antara petugas kesehatan tentang ISPA dan pneumonia dapat mempengaruhi 

diagnosis dan keputusan terapi. 

 Studi ini menemukan kurangnya pengetahuan tentang pneumonia anak-

anak. Kurangnya pengetahuan tentang gejala pneumonia anak telah dipelajari 

sebelumnya dan ditemukan dapat mempengaruhi perilaku dalam mencari 

perawatan dari pengasuh (Irimu, Nduati, Wafula, & Lenja, 2008). Studi sebelumnya 

juga menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang pneumonia berdampak 

pada perilaku kesehatan (Aftab et al., 2018). Sebuah penelitian di Indonesia 

menemukan hubungan antara tingkat pengetahuan orang tua, terutama ibu, dengan 

kekambuhan pneumonia di mana pengetahuan yang lebih lengkap dikaitkan dengan 

lebih sedikit terjadinya kekambuhan (Alfaqinisa, 2015; Rahim, 2013). Promosi 

kesehatan terkait pengetahuan pneumonia sangat penting bagi masyarakat dan 

tenaga kesehatan. Promosi kesehatan ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan 

kegiatan kesehatan masyarakat di sekitar mengenai kesadaran, pencegahan, dan 

pengobatan pneumonia. 

 Hal ini menyoroti bahwa pentingnya meningkatkan akses ke layanan 

kesehatan, terutama bagi orang-orang di daerah terpencil. Penelitian sebelumnya 

menemukan bahwa jarak ke layanan kesehatan dikaitkan dengan pemanfaatan 

layanan kesehatan, terutama ketika datang ke kesehatan anak. Anak-anak yang 

tinggal pada jarak ≥5 kilometer dari fasilitas kesehatan terdekat sekitar dua kali 

(95% CI: 1,11, 2,72) lebih mungkin menunda perawatan medis daripada mereka 

yang tinggal pada jarak yang lebih dekat dari fasilitas perawatan kesehatan (Bruce 

et al., 2014; Kassile, Lokina, Mujinja, & Mmbando, 2014). 

 Keluarga yang memiliki pengetahuan kesehatan yang baik dan kesadaran 

akan pneumonia tidak akan menunda untuk membawa anak-anak mereka ke 

fasilitas kesehatan (Kelly, Krueger, Lohfeld, Loeb, & Edward, 2006). Meningkatkan 

kesadaran keluarga tentang pentingnya membawa anak-anak dengan gejala 

pneumonia ke layanan kesehatan adalah tindakan pencegahan yang sangat signifikan 

yang dapat mengurangi angka kematian dan morbiditas anak. Berbagai hambatan 

dalam menangani dan mencegah pneumonia anak telah diidentifikasi secara 

kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ini. Diperlukan kolaborasi antar lintas 

sektor dan antar profesional kesehatan untuk mencegah dan mengatasi pneumonia 

anak-anak di Indonesia. 

 

 Biaya perawatan kesehatan yang tidak terjangkau telah ditemukan sebagai 

salah satu faktor penting yang mencegah banyak orang di negara berkembang untuk 

mengakses layanan kesehatan untuk melakukan pengobatan (Rehman, Shaikh, & 

Ronis, 2014). Studi ini menemukan bahwa asuransi kesehatan yang disponsori 

pemerintah melalui BPJS dapat memfasilitasi akses masyarakat ke layanan kesehatan 

dengan cara mengurangi beban keuangan, terutama untuk keluarga yang 

berpenghasilan rendah. Penyediaan asuransi kesehatan yang terjangkau atau gratis 

bersama dengan ketersediaan atau distribusi fasilitas kesehatan primer di tingkat 

kecamatan memudahkan orang untuk menjangkau fasilitas dan mendorong orang 

tua agar anak-anak mereka menerima bantuan medis tepat waktu. 

 Manfaat umum puskesmas untuk perawatan kesehatan yang ditemukan 

dalam penelitian ini mencerminkan peraturan eksternal yang menempatkan 

puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan utama yang berkualitas. 

Berdasarkan peraturan BPJS, puskesmas diharuskan merawat 144 penyakit yang 

didiagnosis sebelum membuat rujukan ke penyedia layanan yang berperingkat lebih 

tinggi. Kualitas puskesmas dipertahankan melalui kegiatan berikut, yaitu akreditasi 

per tiga tahun, bimbingan dari Dinas Kesehatan, dan sistem keuangan kapitasi yang 

memfasilitasi puskesmas untuk meningkatkan kualitas layanan, infrastruktur, dan 

sumber daya manusia (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2014) . 

 Mengakses layanan kesehatan untuk anak-anak menjadi lebih sulit ketika 

mereka menjadi anggota BPJS di wilayah lain. Proses administrasi terkait, seperti 

yang digambarkan dalam diagram 2 di bawah ini, cukup rumit. 
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Diagram 3. Prosedur layanan BPJS 

 
“Buku Saku FAQ BPJS Kesehatan”, pedoman BPJS untuk masyarakat yang 

mencakup informasi tentang layanan kesehatan anak diterbitkan oleh Kementerian 

Kesehatan pada tahun 2013. Buku ini memberikan informasi umum tentang 

partisipasi, kontribusi, manfaat BPJS, kontrol kualitas, dan biaya BPJS. BPJS juga 

menyediakan beberapa layanan online seperti klik bpjs dan akun Instragram. 

Menurut prosedur BPJS, jika seseorang adalah anggota BPJS dan mengunjungi kota 

lain dengan masalah kesehatan, ia dapat mengunjungi layanan kesehatan Level 1 

(Puskesmas, Klinik, dan rumah sakit tipe D) yang bekerjasama dengan BPJS tetapi 

hanya sekali per bulan. Sebelum pasien mengunjungi Puskesmas, ia perlu melapor 

ke kantor BPJS untuk meminta surat rekomendasi. Pasien diperbolehkan 

menggunakan surat itu hanya satu kali pada saat mengunjungi Puskesmas, tetapi 

tidak untuk ke rumah sakit (PanduanBPJS.com, 2016). Hal ini merupakan salah satu 

masalah yang dialami oleh provinsi kepulauan seperti NTT, seperti pasien tidak 

diizinkan pergi ke rumah sakit di daerah tertentu. Apa yang terjadi jika anak 

tersebut dirawat? Apakah anak harus dikirim kembali ke kampung halamannya saat 

sakit?. Evaluasi berkelanjutan terhadap layanan kesehatan BPJS sangat penting untuk 

meningkatkan kualitas layanan dan akses masyarakat ke layanan kesehatan. 

Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas keluarga memiliki anggota yang 

 

merokok. Situasi ini menimbulkan serangkaian risiko bagi kesehatan anak, termasuk 

risiko terkena pneumonia. Pemerintah telah membentuk banyak program untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok, seperti menulis 

peringatan pada bungkus rokok, dan membatasi area bebas merokok ditempat 

umum atau kantor pemerintah, tetapi pada kenyataannya, merokok tetap menjadi 

kebiasaan yang tersebar luas di Indonesia. Dibutuhkan serangkaian tindakan serius 

dan kompleks untuk menangani merokok di Indonesia. Peraturan yang tegas terkait 

merokok diperlukan sebagai tindakan nyata untuk mencegah banyaknya masalah 

kesehatan masyarakat, termasuk pneumonia pada anak. Faktor lingkungan seperti 

paparan polusi di dalam dan di luar rumah, kepadatan penduduk berlebihan, dan 

kualitas udara yang buruk dapat  dalam meningkatkan kejadian Pneumonia anak, hal 

ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya (Smith et al., 2011, Phung et 

al, 2016, Bhatt et al, 2017). Penelitian yang berfokus pada  peningkatan kualitas 

lingkungan, termasuk bebas asap merokok, sangat penting untuk mencegah dan 

mengendalikan pneumonia. 

Keluarga yang memiliki pengetahuan kesehatan yang baik dan kesadaran 

akan pneumonia tidak akan menunda untuk membawa anak ke fasilitas kesehatan, 

dan memberikan dukungan untuk kesehatan anak (Kelly, Krueger, Lohfeld, Loeb, 

& Edward, 2006). Meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya menjaga 

kesehatan anak dan membawa anak dengan gejala pneumonia ke layanan kesehatan 

adalah tindakan pencegahan yang signifikan yang dapat mengurangi angka kematian 

dan kesakitan pada anak. Berbagai faktor risiko telah diidentifikasi secara kuantitatif 

dan kualitatif dalam penelitian ini. Diperlukan kolaborasi antar sektor dan antar 

profesional untuk mencegah dan mengatasi pneumonia anak-anak di Indonesia. 

 

KESIMPULAN 
1. Kebijakan dan peraturan berkaitan pencegahan, pengobatan Pneumonia anak 

dan regulasi program pendukung pneumonia dalam bidang kesehatan ibu dan 

anak telah dikembangkan oleh Kementerian kesehatan Republik Indonesia. 

Peraturan tersebut digunakan sebagai referensi untuk pengembangan dan 

implementasi program. 

2. Tidak ada peraturan yang mengatur koordinasi dan kolaborasi dua bidang/ 
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2. Tidak ada peraturan yang mengatur koordinasi dan kolaborasi dua bidang/ 



84 #BerpihakPadaAnak #StopPneumonia
 

bagian terpisah dipelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan primer 

dan rumahsakit di tingkat lokal yang bertanggung jawab untuk mengelola 

program pneumonia. Kondisi tersebut berdampak pada: pertama, ada kesulitan 

dalam memperoleh data yang akurat karena masing-masing departemen / bagian 

tidak melakukannya mengoordinasikan pencatatan dan pelaporan kasus. 

Ketersediaan data yang akurat dapat tentang pasien pneumonia penting untuk 

mengembangkan dan memantau program. Kekurangan akuratan dalam 

pencatatan dan pelaporan data Pneumonia, mungkin menjadi penyebab 

mengapa cakupan kasus pneumonia di bawah target selama bertahun-tahun. 

Kedua, tidak ada mekanisme transfer atau rujuk balik untuk memantau pasien 

pneumonia setelah dirawat di rumah sakit. Setelah pasien pneumonia pulang 

dari rumah sakit ke rumah, tidak ada standar operasi prosedur (SOP) untuk 

pendampingan atau pembinaan pasien dari rumah sakit ke Puskesmas untuk 

perawatan lanjutan, hal tersebut sangat diperlukan untuk memantau dan 

mencegah kekambuhan pneumonia pada anak. 

3. Program pneumonia telah dilaksanakan namus masih terdapat kekurangan 

diberbagai aspek. Hambatan implementasi layanan pneumonia anak di 

puskesmas dan rumah sakit antara lain terbatasnya jumlah petugas kesehatan 

terlatih karena rotasi pekerjaan yang secara langsung mempengaruhi 

ketersediaan tenaga kesehatan yang menguasai MTBS dengan benar dan tepat 

di Puskesmas. Sistem rujukan BPJS yang kaku juga menyebabkan kemungkinan 

terjadi keterlambatan bertindak bagi anak-anak yang sakit yang datang dari luar 

daerah, khususnya untuk mendapatkan perawatan yang tepat dan dirujuk tepat 

waktu. Selain itu, keterbatasan dana membatasi pengembangan kapasitas tenaga 

kesehatan, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan mereka untuk 

melakukan tugas-tugas mereka. Para profesional kesehatan di Puskesmas tidak 

memiliki pengetahuan terbaru terkait dengan manajemen MTBS. Hal ini 

disebabkan oleh kurangnya program pelatihan MTBS yang diadakan oleh 

kabupaten, provinsi, dan kementerian kesehatan. 

4. Terdapat kesalahpahaman, kebingungan, dan kurangnya pengetahuan tentang 

istilah pneumonia, terutama di tingkat masyarakat. Menemukan definisi atau 

istilah pneumonia yang sesuai dengan bahasa lokal mungkin penting sehingga 

 

orang dapat membedakan pneumonia dari penyakit lain yang berhubungan 

dengan pernapasan dan dapat mengabil keputusan untuk mengobati penyakit ini 

dengan cepat dan tepat. Meningkatkan pengetahuan tentang pneumonia di 

masyarakat adalah penting terutama bagi kader dan LSM karena mereka berada 

di garis depan dan memiliki kedekatam hubungan dengan masyarakat. Di banyak 

daerah, kader adalah orang pertama yang dihubungi oleh orang tua untuk 

mendapatkan bantuan dan meminta masukan ketika anak-anak mereka sakit. 

Namun, mayoritas kader dalam penelitian ini tidak pernah menerima pelatihan 

atau mampu memberikan informasi spesifik tentang pneumonia, terutama 

kader dari Kabupaten Bandung. 

5. Terbatasnya anggaran untuk pneumonia mempengaruhi banyak dimensi 

program. Peningkatan anggaran diperlukan, meskipun mungkin tidak mudah 

dilakukan karena pembatasan anggaran atau karena biaya untuk mengatasi 

masalah Pneumonia tidak seprioritas penyakit lain seperti TBC dan HIV/AIDS. 

Peningkatan kolaborasi, baik antar-departemen dalam kementerian kesehatan 

atau lintas lembaga antara kementerian kesehatan dan kementerian terkait 

lainnya, pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, bisnis swasta dan 

lembaga pendidikan tinggi sangat penting karena Pneumonia pada anak adalah 

masalah kesehatan dengan faktor resiko yang kompleks dan melibatkan system 

yang komplek juga untuk mengatasinya. Penelitian ini juga  dengan jelas 

menemukan bahwa LSM berkomitmen untuk berpartisipasi dalam 

pengembangan kesehatan anak di Indonesia, termasuk pneumonia anak, dan 

mereka dipercaya oleh masyarakat dan juga pemerintah daerah. Meningkatkan 

kemitraan dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga non pemerintah dan juga 

organisasi profesi kesehatan diperlukan untuk meningkatkan peluang 

keberhasilan pencegahan dan pengendalian pneumonia anak di Indonesia. 

Kemitraan yang lebih kuat dengan universitas khususnya penguatan kerjasama 

penelitian juga dapat memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan 

manajemen dan layanan pneumonia anak. 

6. Beberapa faktor risiko yang terkait dengan pneumonia yang ditemukan dalam 

penelitian ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya. Faktor risiko 

sebagian besar terkait dengan kesehatan dan perkembangan anak serta kondisi 
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Kedua, tidak ada mekanisme transfer atau rujuk balik untuk memantau pasien 

pneumonia setelah dirawat di rumah sakit. Setelah pasien pneumonia pulang 

dari rumah sakit ke rumah, tidak ada standar operasi prosedur (SOP) untuk 

pendampingan atau pembinaan pasien dari rumah sakit ke Puskesmas untuk 

perawatan lanjutan, hal tersebut sangat diperlukan untuk memantau dan 

mencegah kekambuhan pneumonia pada anak. 

3. Program pneumonia telah dilaksanakan namus masih terdapat kekurangan 

diberbagai aspek. Hambatan implementasi layanan pneumonia anak di 

puskesmas dan rumah sakit antara lain terbatasnya jumlah petugas kesehatan 

terlatih karena rotasi pekerjaan yang secara langsung mempengaruhi 

ketersediaan tenaga kesehatan yang menguasai MTBS dengan benar dan tepat 

di Puskesmas. Sistem rujukan BPJS yang kaku juga menyebabkan kemungkinan 

terjadi keterlambatan bertindak bagi anak-anak yang sakit yang datang dari luar 

daerah, khususnya untuk mendapatkan perawatan yang tepat dan dirujuk tepat 

waktu. Selain itu, keterbatasan dana membatasi pengembangan kapasitas tenaga 

kesehatan, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan mereka untuk 

melakukan tugas-tugas mereka. Para profesional kesehatan di Puskesmas tidak 
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dengan pernapasan dan dapat mengabil keputusan untuk mengobati penyakit ini 

dengan cepat dan tepat. Meningkatkan pengetahuan tentang pneumonia di 

masyarakat adalah penting terutama bagi kader dan LSM karena mereka berada 

di garis depan dan memiliki kedekatam hubungan dengan masyarakat. Di banyak 

daerah, kader adalah orang pertama yang dihubungi oleh orang tua untuk 

mendapatkan bantuan dan meminta masukan ketika anak-anak mereka sakit. 

Namun, mayoritas kader dalam penelitian ini tidak pernah menerima pelatihan 

atau mampu memberikan informasi spesifik tentang pneumonia, terutama 

kader dari Kabupaten Bandung. 

5. Terbatasnya anggaran untuk pneumonia mempengaruhi banyak dimensi 

program. Peningkatan anggaran diperlukan, meskipun mungkin tidak mudah 

dilakukan karena pembatasan anggaran atau karena biaya untuk mengatasi 

masalah Pneumonia tidak seprioritas penyakit lain seperti TBC dan HIV/AIDS. 
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atau lintas lembaga antara kementerian kesehatan dan kementerian terkait 

lainnya, pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, bisnis swasta dan 

lembaga pendidikan tinggi sangat penting karena Pneumonia pada anak adalah 

masalah kesehatan dengan faktor resiko yang kompleks dan melibatkan system 

yang komplek juga untuk mengatasinya. Penelitian ini juga  dengan jelas 

menemukan bahwa LSM berkomitmen untuk berpartisipasi dalam 

pengembangan kesehatan anak di Indonesia, termasuk pneumonia anak, dan 

mereka dipercaya oleh masyarakat dan juga pemerintah daerah. Meningkatkan 

kemitraan dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga non pemerintah dan juga 

organisasi profesi kesehatan diperlukan untuk meningkatkan peluang 

keberhasilan pencegahan dan pengendalian pneumonia anak di Indonesia. 

Kemitraan yang lebih kuat dengan universitas khususnya penguatan kerjasama 

penelitian juga dapat memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan 

manajemen dan layanan pneumonia anak. 

6. Beberapa faktor risiko yang terkait dengan pneumonia yang ditemukan dalam 

penelitian ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya. Faktor risiko 

sebagian besar terkait dengan kesehatan dan perkembangan anak serta kondisi 
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lingkungan mereka. Sebagian besar faktor risiko tersebut dapat dicegah, hal 

tersebut menunjukkan pentingnya tindakan pencegahan untuk mengurangi 

risiko pneumonia. Sifat multi-dimensi risiko pneumonia juga perlu digarisbawahi 

karena berdampak pada pentingnya kolaborasi antar lembaga di antara para 

pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah di luar bidang kesehatan. 

 

REKOMENDASI 
1. Manajemen program pneumonia oleh dua departemen terpisah mengakibatkan 

kurangnya kontrol dan mekanisme koordinasi yang efektif terhadap program 

pencegahan dan pengendalian pneumonia pada anak. Advokasi untuk 

peningkatan mengembangkan mekanisme kontrol dan koordinasi dibutuhkan 

untuk meningkatkan layanan pneumonia dan program pemantauan pasien 

setelah rawat inap. Membangun sistem data terintegrasi dan mekanisme 

manajemen yang sesuai juga sangat penting, terutama yang berkaitan dengan 

proses transfer data yang akurat dan berkelanjutan antara program di dalam 

puskesmas, dan puskesmas dan  dinas kesehatan kabupaten, dari kabupaten ke 

provinsi, dan provinsi ke kementerian kesehatan. Selain itu diperlukan juga, 

platform data integratif di mana banyak lembaga kesehatan seperti klinik swasta, 

rumah sakit, puskesmas, dan kantor kesehatan di tingkat kabupaten, provinsi, 

dan nasional dapat mengakses data kapanpun juga penting untuk dikembangkan. 

Mengembangkan metode pelaporan online yang sederhana perlu 

dipertimbangkan karena sistem online saat ini sulit digunakan, terutama di 

daerah pedesaan dan daerah dengan infrastruktur online pendukung yang 

terbatas. Integrasi data lintas kementerian juga diperlukan karena pneumonia 

adalah penyakit dengan banyak faktor risiko seperti perumahan, sanitasi, polusi, 

kebiasaan merokok, dan budaya. Pengembangan sistem data integratif yang 

dapat diakses oleh departemen lain akan berguna dalam meningkatkan program 

pencegahan dan pengendalian pneumonia anak. 

2. Meningkatkan pengetahuan terkait pneumonia di kalangan profesional 

kesehatan, masyarakat, kader dan LSM sangat penting. Peningkatan kapasitas di 

antara tenaga kesehatan dan kader sangat dibutuhkan karena mereka bekerja 

di garis depan dalam melayani masyarakat. 

 

3. Sangat penting untuk mengadvokasi peningkatan anggaran untuk promosi dan 

pelatihan kesehatan sebagai salah satu strategi untuk mencegah pneumonia. Ada 

juga kebutuhan untuk mempromosikan kemitraan yang lebih substansial antara 

pemerintah dan LSM. LSM menunjukkan komitmen tinggi untuk berpartisipasi 

dalam pengembangan sektor kesehatan Indonesia dan aktif dalam tindakan 

pencegahan dan pengendalian termasuk pneumonia pada anak. Pemerintah 

pusat mendukung program yang disebut Kalakarya yang akan 

diimplementasikan tahun depan sebagai salah satu cara untuk mengatasi 

kekurangan sumber daya MTBS, tetapi implementasi sepenuhnya akan 

memakan waktu yang cukup lama. Pada saat yang sama, layanan MTBS di 

Puskesmas harus disediakan terus menerus oleh para profesional kesehatan 

yang tersedia baik oleh petugas kesehatan yang terlatih maupun yang tidak 

terlatih. LSM dapat memainkan peran yang lebih besar dalam situasi ini dengan 

berpartisipasi dalam masa transisi dan mendukung program Kalakarya, dan pada 

saat yang sama bekerja dengan pelatih MTBS berlisensi untuk melaksanakan 

pelatihan MTBS. Kemitraan dan kolaborasi yang lebih baik antara LSM dan 

pemerintah Indonesia akan meningkatkan keberhasilan program pencegahan 

dan pengendalian pneumonia pada anak di Indonesia. 

4. Fleksibilitas mengenai peraturan rujukan dan administrasi BPJS di provinsi 

kepulauan seperti NTT sangat perlu dilakukan, sehingga akses ke layanan 

kesehatan dapat ditingkatkan. Fleksibilitas ini akan bermanfaat dalam mengatasi 

masalah akses rumah sakit. Jika seorang anak menderita Pneumonia dan 

memerlukan rawat inap, rumah sakit yang dapat diakses olehnya mungkin 

bervariasi karena geografi yang terfragmentasi. Jika mekanismenya kaku dan 

proses administrasi rumah sakit rumit, dapat mencegah seorang anak menerima 

perawatan di rumah sakit yang lebih mudah diakses dan dengan demikian, 

meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas pada anak. 

5. Hasil penelitian ini menginformasikan beberapa kesenjangan dalam penelitian 

sehingga dibutuhkan penelitian lanjut yang lebih akurat dan mendalam. Meneliti 

hubungan antara perilaku kesehatan, intervensi klinis untuk pneumonia, 

kesadaran masyarakat tentang hidup sehat di daerah terpencil di klinik atau 

pengaturan layanan masyarakat, dan metode dokumentasi yang efektif adalah 
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lingkungan mereka. Sebagian besar faktor risiko tersebut dapat dicegah, hal 

tersebut menunjukkan pentingnya tindakan pencegahan untuk mengurangi 

risiko pneumonia. Sifat multi-dimensi risiko pneumonia juga perlu digarisbawahi 

karena berdampak pada pentingnya kolaborasi antar lembaga di antara para 

pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah di luar bidang kesehatan. 

 

REKOMENDASI 
1. Manajemen program pneumonia oleh dua departemen terpisah mengakibatkan 

kurangnya kontrol dan mekanisme koordinasi yang efektif terhadap program 

pencegahan dan pengendalian pneumonia pada anak. Advokasi untuk 

peningkatan mengembangkan mekanisme kontrol dan koordinasi dibutuhkan 

untuk meningkatkan layanan pneumonia dan program pemantauan pasien 

setelah rawat inap. Membangun sistem data terintegrasi dan mekanisme 

manajemen yang sesuai juga sangat penting, terutama yang berkaitan dengan 

proses transfer data yang akurat dan berkelanjutan antara program di dalam 

puskesmas, dan puskesmas dan  dinas kesehatan kabupaten, dari kabupaten ke 

provinsi, dan provinsi ke kementerian kesehatan. Selain itu diperlukan juga, 

platform data integratif di mana banyak lembaga kesehatan seperti klinik swasta, 

rumah sakit, puskesmas, dan kantor kesehatan di tingkat kabupaten, provinsi, 

dan nasional dapat mengakses data kapanpun juga penting untuk dikembangkan. 

Mengembangkan metode pelaporan online yang sederhana perlu 

dipertimbangkan karena sistem online saat ini sulit digunakan, terutama di 

daerah pedesaan dan daerah dengan infrastruktur online pendukung yang 

terbatas. Integrasi data lintas kementerian juga diperlukan karena pneumonia 

adalah penyakit dengan banyak faktor risiko seperti perumahan, sanitasi, polusi, 

kebiasaan merokok, dan budaya. Pengembangan sistem data integratif yang 

dapat diakses oleh departemen lain akan berguna dalam meningkatkan program 

pencegahan dan pengendalian pneumonia anak. 

2. Meningkatkan pengetahuan terkait pneumonia di kalangan profesional 

kesehatan, masyarakat, kader dan LSM sangat penting. Peningkatan kapasitas di 

antara tenaga kesehatan dan kader sangat dibutuhkan karena mereka bekerja 

di garis depan dalam melayani masyarakat. 

 

3. Sangat penting untuk mengadvokasi peningkatan anggaran untuk promosi dan 

pelatihan kesehatan sebagai salah satu strategi untuk mencegah pneumonia. Ada 

juga kebutuhan untuk mempromosikan kemitraan yang lebih substansial antara 

pemerintah dan LSM. LSM menunjukkan komitmen tinggi untuk berpartisipasi 

dalam pengembangan sektor kesehatan Indonesia dan aktif dalam tindakan 

pencegahan dan pengendalian termasuk pneumonia pada anak. Pemerintah 

pusat mendukung program yang disebut Kalakarya yang akan 

diimplementasikan tahun depan sebagai salah satu cara untuk mengatasi 

kekurangan sumber daya MTBS, tetapi implementasi sepenuhnya akan 

memakan waktu yang cukup lama. Pada saat yang sama, layanan MTBS di 

Puskesmas harus disediakan terus menerus oleh para profesional kesehatan 

yang tersedia baik oleh petugas kesehatan yang terlatih maupun yang tidak 

terlatih. LSM dapat memainkan peran yang lebih besar dalam situasi ini dengan 

berpartisipasi dalam masa transisi dan mendukung program Kalakarya, dan pada 

saat yang sama bekerja dengan pelatih MTBS berlisensi untuk melaksanakan 

pelatihan MTBS. Kemitraan dan kolaborasi yang lebih baik antara LSM dan 

pemerintah Indonesia akan meningkatkan keberhasilan program pencegahan 

dan pengendalian pneumonia pada anak di Indonesia. 

4. Fleksibilitas mengenai peraturan rujukan dan administrasi BPJS di provinsi 

kepulauan seperti NTT sangat perlu dilakukan, sehingga akses ke layanan 

kesehatan dapat ditingkatkan. Fleksibilitas ini akan bermanfaat dalam mengatasi 

masalah akses rumah sakit. Jika seorang anak menderita Pneumonia dan 

memerlukan rawat inap, rumah sakit yang dapat diakses olehnya mungkin 

bervariasi karena geografi yang terfragmentasi. Jika mekanismenya kaku dan 

proses administrasi rumah sakit rumit, dapat mencegah seorang anak menerima 

perawatan di rumah sakit yang lebih mudah diakses dan dengan demikian, 

meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas pada anak. 

5. Hasil penelitian ini menginformasikan beberapa kesenjangan dalam penelitian 

sehingga dibutuhkan penelitian lanjut yang lebih akurat dan mendalam. Meneliti 

hubungan antara perilaku kesehatan, intervensi klinis untuk pneumonia, 

kesadaran masyarakat tentang hidup sehat di daerah terpencil di klinik atau 

pengaturan layanan masyarakat, dan metode dokumentasi yang efektif adalah 



88 #BerpihakPadaAnak #StopPneumonia
 

beberapa topik penelitian yang masih perlu dilakukan dan akan berguna untuk 

mendukung program pencegahan dan pengendalian program pneumonia pada 

anak. 
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No Kategori Nama 
organisasi/institusi 

Informan Kode 
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Banjaran C23 

Margaasih C24 

7 Kader Kesehatan 
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Sumba Barat 
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Waikabubak (Sumba 
Barat) 
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Penanggung jawab 
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No Kategori Nama 
Organisasi/Institusi 

Informan Kode 

  Ciparay  H10 

Banjaran H11 

Margaasih H12 

4 7 Puskesmas di 
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Instrument Pertanyaan Wawancara 
 

Team Riset Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran 

Pertanyaan Wawancara untuk Sie Pneumonia - Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia 

Judul Penelitian: Analisis Situasi tentang Advokasi Kesehatan Anak-Penyakit 
Pneumonia 

Tanggal : 

Lokasi wawancara : 

Ijin untuk di rekam* : Ya Tidak 
 

 

*Lingkari yang tidak perlu 
 

: 

: 

: 

: 

: 

Inisial 

Gelar 

Institusi 

E-mail 

Alamat 

Partisipan 

: 

: 

Pewawancara 

Nama Lengkap 

E-mail 

 

 
Penjelasan umum 

• Apakah Bapak/Ibu sudah jelas dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini? 
• Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan sebelumnya? 
• Menurut Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk 

dimintai informasi berkaitan dengan tujuan penelitian ini? 
• Jika tidak, berkenankan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi sumber 

informasi yang tepat untuk penelitian ini. 
 

Pertanyaan 

1. Jelaskan tentang peran Bapak/ibu berkaitan dengan Pneumonia 
 

(Posisi dalam struktur organisasi Kemenkes) 
(Peran dan tanggung jawab) 
(Sudah berapa lama pada posisi tersebut) 

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang Pneumonia anak di Indonesia 

(Kematian, prevalensi, insiden) 
(Ancaman, resiko tinggi) 

 
3. Jelaskan seberapa penting penanggulangan masalah Pneumonia anak di 

Indonesia? Mengapa? 
 

(Karena target nasional, jelaskan targetnya) 
(Karena kesepakatan/target international, jelaskan 

detail kesepakatan/targetnya) 

4. Jelaskan program strategy pengendalian Pneumonia anak di Indonesia 

(Berdasarkan apa program tersebut dikembangkan) 
(Apakah disesuaikan dengan program WHO, seluruh atau section 
tertentu: anggaran, penguatan kebijakan, pelayanan, kerjasama lintas 
sectoral, melibatkan NGO, swasta) 
(Roadmap program, SOP) 
(Target capaian program seperti apa? Apakah sesuai framework 
WHO: perlindungan anak dari pneumonia, pencegahan, pengobatan) 
(Monitoring Evaluasi, pencatatan dan pelaporan terhadap 
program,sanksi dan reward) 
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WHO: perlindungan anak dari pneumonia, pencegahan, pengobatan) 
(Monitoring Evaluasi, pencatatan dan pelaporan terhadap 
program,sanksi dan reward) 
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5. Bagaimana capaian program tersebut? 
 

(Kewenangan Nasional, Data Nasional,Daerah) 
(Kebijakan dan regulasi) 
(Anggaran dan alokasi dana) 

6. Apakah faktor pendukung pencapaian target? 

(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana:Policy, Rumah sakit rujukan, alat, 
ketersediaan obat) 
(Sosial berpartisipasi aktif: NGO, Akademisi, Swasta) 

7. Apakah faktor hambatan dan tantangan? 

(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana:Policy, Rumah sakit rujukan, alat, 
ketersediaan obat) 

(Sosial berpartisipasi aktif: NGO, Akademisi, Swasta) 
  

 

 

 
 

Team Riset Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran 

Pertanyaan Wawancara untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara 
Timur 

Judul Penelitian: Analisis Situasi tentang Advokasi Kesehatan Anak-Penyakit Pneumonia 

Tanggal : 

Lokasi wawancara : 

Ijin untuk di rekam* : Ya Tidak 
 

 
 
 
 

 

 
*Lingkari yang tidak perlu 

: 

: 

: 

: 

: 

Inisial 

Gelar 

Institusi 

E-mail 

Alamat 

Partisipan 

: 

: 

Pewawancara 

Nama Lengkap 

E-mail 
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5. Bagaimana capaian program tersebut? 
 

(Kewenangan Nasional, Data Nasional,Daerah) 
(Kebijakan dan regulasi) 
(Anggaran dan alokasi dana) 

6. Apakah faktor pendukung pencapaian target? 

(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana:Policy, Rumah sakit rujukan, alat, 
ketersediaan obat) 
(Sosial berpartisipasi aktif: NGO, Akademisi, Swasta) 

7. Apakah faktor hambatan dan tantangan? 

(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana:Policy, Rumah sakit rujukan, alat, 
ketersediaan obat) 

(Sosial berpartisipasi aktif: NGO, Akademisi, Swasta) 
  

 

 

 
 

Team Riset Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran 

Pertanyaan Wawancara untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara 
Timur 

Judul Penelitian: Analisis Situasi tentang Advokasi Kesehatan Anak-Penyakit Pneumonia 

Tanggal : 

Lokasi wawancara : 

Ijin untuk di rekam* : Ya Tidak 
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: 
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: 

Inisial 

Gelar 

Institusi 

E-mail 

Alamat 

Partisipan 

: 

: 

Pewawancara 

Nama Lengkap 

E-mail 
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Penjelasan umum 

• Apakah Bapak/Ibu sudah jelas dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini? 
• Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan sebelumnya? 
• Menurut Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk dimintai informasi 

berkaitan dengan tujuan penelitian ini? 
• Jika tidak, berkenankan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi sumber informasi yang 

tepat untuk penelitian ini. 
 
Pertanyaan 

1. Jelaskan tentang peran Bapak/ibu berkaitan dengan Pneumonia 
 

(Posisi dalam struktur organisasi Dinkes Jabar/NTT) 
(Peran dan tanggung jawab) 
(Sudah berapa lama pada posisi tersebut) 

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang Pneumonia anak di Jabar/NTT 

(Kematian, prevalensi, insiden) 
(Ancaman, resiko tinggi) 

 
3. Jelaskan seberapa penting penanggulangan masalah Pneumonia anak di Jabar/NTT? 

Mengapa? 
 

(Karena target nasional, jelaskan targetnya) 
(Karena kesepakatan/target international, jelaskan detail kesepakatan/targetnya) 

 
4. Jelaskan program strategy pengendalian Pneumonia anak di Jabar/NTT 

(Berdasarkan apa program tersebut dikembangkan) 
(Apakah disesuaikan dengan program WHO, seluruh atau section tertentu: 
anggaran, penguatan kebijakan, pelayanan, kerjasama lintas sectoral, melibatkan 
NGO, swasta) 
(Roadmap program, SOP Nasional atau Lokal) 
(Target capaian program seperti apa? Apakah sesuai framework 
WHO: perlindungan anak dari pneumonia, pencegahan, pengobatan) 
(Monitoring Evaluasi, pencatatan dan pelaporan terhadap program,sanksi dan 
reward) 

 
5. Bagaimana capaian program tersebut? 

 
(Kewenangan Nasional, Data Nasional, Daerah) 
(Kebijakan dan regulasi) 
(Anggaran dan alokasi dana) 

 

6. Apakah faktor pendukung pencapaian target? 
 

(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana:Policy, Rumah sakit rujukan, alat, ketersediaan 
obat) 
(Sosial berpartisipasi aktif: NGO, Akademisi, Swasta) 

7. Apakah faktor hambatan dan tantangan? 

(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana) 
(Sosial berpartisipasi aktif: NGO, Akademisi, Swasta) 
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Penjelasan umum 

• Apakah Bapak/Ibu sudah jelas dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini? 
• Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan sebelumnya? 
• Menurut Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk dimintai informasi 

berkaitan dengan tujuan penelitian ini? 
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(Karena kesepakatan/target international, jelaskan detail kesepakatan/targetnya) 
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reward) 

 
5. Bagaimana capaian program tersebut? 

 
(Kewenangan Nasional, Data Nasional, Daerah) 
(Kebijakan dan regulasi) 
(Anggaran dan alokasi dana) 

 

6. Apakah faktor pendukung pencapaian target? 
 

(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana:Policy, Rumah sakit rujukan, alat, ketersediaan 
obat) 
(Sosial berpartisipasi aktif: NGO, Akademisi, Swasta) 

7. Apakah faktor hambatan dan tantangan? 

(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana) 
(Sosial berpartisipasi aktif: NGO, Akademisi, Swasta) 



106 #BerpihakPadaAnak #StopPneumonia
 

 
 

Team Riset Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran 

Pertanyaan Wawancara untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumba 
Barat 

Judul Penelitian: Analisis Situasi tentang Advokasi Kesehatan Anak-Penyakit Pneumonia 

Tanggal : 

Lokasi wawancara : 

Ijin untuk di rekam* : Ya Tidak 
 

 
 
 
 

 

 
*Lingkari yang tidak perlu 

: 

: 

: 

: 

: 

Inisial 

Gelar 

Institusi 

E-mail 

Alamat 

Partisipan 

: 

: 

Pewawancara 

Nama Lengkap 

E-mail 

 

Penjelasan umum 

• Apakah Bapak/Ibu sudah jelas dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini? 
• Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan sebelumnya? 
• Menurut Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk dimintai informasi 

berkaitan dengan tujuan penelitian ini? 
• Jika tidak, berkenankan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi sumber informasi yang 

tepat untuk penelitian ini. 
 
Pertanyaan 

1. Jelaskan tentang peran Bapak/ibu berkaitan dengan Pneumonia 
 

(Posisi dalam struktur organisasi Dinkes Kabupaten Bandung/Kab Sumba Barat 
(Peran dan tanggung jawab) 
(Sudah berapa lama pada posisi tersebut) 

 
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang Pneumonia anak di Kabupaten Bandung/Kab 

Sumba Barat 
(Kematian, prevalensi, insiden) 
(Ancaman, resiko tinggi) 

 
3. Jelaskan seberapa penting penanggulangan masalah Pneumonia di Kabupaten 

Bandung/Kab Sumba Barat ? Mengapa? 
 

(Karena target nasional, jelaskan targetnya) 
(Karena kesepakatan/target international, jelaskan detail 
kesepakatan/targetnya) (Karena pneumonia sebagai penyakit menular 
mamatikan nomor 1 pada anak 

dalam pemetaan skala global) 
 

4. Jelaskan program strategy pengendalian Pneumonia anak di Kabupaten Bandung/Kab 
Sumba Barat 

(Berdasarkan apa program tersebut dikembangkan) 
(Apakah disesuaikan dengan program WHO, seluruh atau section tertentu: 
anggaran, penguatan kebijakan, pelayanan, kerjasama lintas sectoral, melibatkan 
NGO, swasta) 
(Roadmap program, SOP Nasional atau Lokal) 
(Target capaian program seperti apa? Apakah sesuai framework 
WHO: perlindungan anak dari pneumonia, pencegahan, pengobatan) 
(Monitoring Evaluasi, pencatatan dan pelaporan terhadap program,sanksi dan 
reward) 

 
5. Bagaimana capaian program tersebut? 

(Kewenangan Nasional, Data Nasional,Daerah) 
(Kebijakan dan regulasi) 
(Anggaran dan alokasi dana) 
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Team Riset Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran 

Pertanyaan Wawancara untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumba 
Barat 

Judul Penelitian: Analisis Situasi tentang Advokasi Kesehatan Anak-Penyakit Pneumonia 

Tanggal : 

Lokasi wawancara : 

Ijin untuk di rekam* : Ya Tidak 
 

 
 
 
 

 

 
*Lingkari yang tidak perlu 

: 

: 

: 

: 

: 

Inisial 

Gelar 

Institusi 

E-mail 

Alamat 

Partisipan 

: 

: 

Pewawancara 

Nama Lengkap 

E-mail 

 

Penjelasan umum 

• Apakah Bapak/Ibu sudah jelas dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini? 
• Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan sebelumnya? 
• Menurut Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk dimintai informasi 

berkaitan dengan tujuan penelitian ini? 
• Jika tidak, berkenankan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi sumber informasi yang 

tepat untuk penelitian ini. 
 
Pertanyaan 

1. Jelaskan tentang peran Bapak/ibu berkaitan dengan Pneumonia 
 

(Posisi dalam struktur organisasi Dinkes Kabupaten Bandung/Kab Sumba Barat 
(Peran dan tanggung jawab) 
(Sudah berapa lama pada posisi tersebut) 

 
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang Pneumonia anak di Kabupaten Bandung/Kab 

Sumba Barat 
(Kematian, prevalensi, insiden) 
(Ancaman, resiko tinggi) 

 
3. Jelaskan seberapa penting penanggulangan masalah Pneumonia di Kabupaten 

Bandung/Kab Sumba Barat ? Mengapa? 
 

(Karena target nasional, jelaskan targetnya) 
(Karena kesepakatan/target international, jelaskan detail 
kesepakatan/targetnya) (Karena pneumonia sebagai penyakit menular 
mamatikan nomor 1 pada anak 

dalam pemetaan skala global) 
 

4. Jelaskan program strategy pengendalian Pneumonia anak di Kabupaten Bandung/Kab 
Sumba Barat 

(Berdasarkan apa program tersebut dikembangkan) 
(Apakah disesuaikan dengan program WHO, seluruh atau section tertentu: 
anggaran, penguatan kebijakan, pelayanan, kerjasama lintas sectoral, melibatkan 
NGO, swasta) 
(Roadmap program, SOP Nasional atau Lokal) 
(Target capaian program seperti apa? Apakah sesuai framework 
WHO: perlindungan anak dari pneumonia, pencegahan, pengobatan) 
(Monitoring Evaluasi, pencatatan dan pelaporan terhadap program,sanksi dan 
reward) 

 
5. Bagaimana capaian program tersebut? 

(Kewenangan Nasional, Data Nasional,Daerah) 
(Kebijakan dan regulasi) 
(Anggaran dan alokasi dana) 
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6. Apakah faktor pendukung pencapaian target? 
 

(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana:Policy, Rumah sakit rujukan, alat, ketersediaan 
obat) 
(Sosial berpartisipasi aktif: NGO, Akademisi, Swasta) 

7. Apakah faktor hambatan dan tantangan? 

(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana) 
(Sosial berpartisipasi aktif: NGO, Akademisi, Swasta) 

 

 
 

Team Riset Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran 

Pertanyaan Wawancara untuk Rumah Sakit Rujukan atau Puskesmas 

Judul Penelitian: Analisis Situasi tentang Advokasi Kesehatan Anak-Penyakit Pneumonia 

Tanggal : 

Lokasi wawancara : 

Ijin untuk di rekam* : Ya Tidak 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
*Lingkari yang tidak perlu 

: 

: 

: 

: 

: 

Inisial 

Gelar 

Institusi 

E-mail 

Alamat 

Partisipan 

: 

: 

Pewawancara 

Nama Lengkap 

E-mail 
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6. Apakah faktor pendukung pencapaian target? 
 

(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana:Policy, Rumah sakit rujukan, alat, ketersediaan 
obat) 
(Sosial berpartisipasi aktif: NGO, Akademisi, Swasta) 

7. Apakah faktor hambatan dan tantangan? 

(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana) 
(Sosial berpartisipasi aktif: NGO, Akademisi, Swasta) 

 

 
 

Team Riset Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran 

Pertanyaan Wawancara untuk Rumah Sakit Rujukan atau Puskesmas 

Judul Penelitian: Analisis Situasi tentang Advokasi Kesehatan Anak-Penyakit Pneumonia 

Tanggal : 

Lokasi wawancara : 

Ijin untuk di rekam* : Ya Tidak 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
*Lingkari yang tidak perlu 

: 

: 

: 

: 

: 

Inisial 

Gelar 

Institusi 

E-mail 

Alamat 

Partisipan 

: 

: 

Pewawancara 

Nama Lengkap 

E-mail 
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       Penjelasan umum 

• Apakah Bapak/Ibu sudah jelas dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini? 
• Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan sebelumnya? 
• Menurut Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk dimintai informasi 

berkaitan dengan tujuan penelitian ini? 
• Jika tidak, berkenankan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi sumber informasi yang 

tepat untuk penelitian ini. 
 

Pertanyaan 

1. Jelaskan tentang peran Bapak/ibu berkaitan dengan Pneumonia 
 

(Posisi dalam struktur organisasi RS/Puskemas) 
(Peran dan tanggung jawab) 
(Sudah berapa lama pada posisi tersebut) 

 
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang Pneumonia anak di Kabupaten Bandung/Kab 

Sumba Barat 
(Kematian, prevalensi, insiden) 
(Ancaman, resiko tinggi) 

 
3. Jelaskan seberapa penting penanggulangan masalah Pneumonia Kabupaten 

Bandung/Kab Sumba Barat ? Mengapa? 
 

(Karena target nasional, jelaskan targetnya) 
(Karena kesepakatan/target international, jelaskan detail kesepakatan/targetnya) 

 
4. Jelaskan program strategy pengendalian Pneumonia anak RS/Puskesmas 

(Berdasarkan apa program tersebut dikembangkan) 
(Apakah disesuaikan dengan program WHO, Program Provinsi atau Pusat, 
seluruh atau section tertentu: anggaran, penguatan kebijakan, pelayanan, 
kerjasama lintas sectoral, melibatkan NGO, swasta) 
(Roadmap program, SOP Nasional dan Lokal) 
(Standard pengobatan dan rujukan) 
(Target capaian program seperti apa? Apakah sesuai framework 
WHO: perlindungan anak dari pneumonia, pencegahan, pengobatan) 
(Monitoring Evaluasi, pencatatan dan pelaporan terhadap program,sanksi dan 
reward) 

 
5. Bagaimana capaian program tersebut? 

 
(Kewenangan Nasional, Data Nasional,Daerah) 
(Kebijakan dan regulasi) 
(Anggaran dan alokasi dana) 
(Bagaimana pelayanan pada masyarakat tidak mampu) 

 

6. Apakah faktor pendukung pencapaian target? 
 

(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana:Policy, Rumah sakit rujukan, alat, ketersediaan 
obat) 
(Sosial berpartisipasi aktif: NGO, Akademisi, Swasta) 

7. Apakah faktor hambatan dan tantangan? 

(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana) 
(Sosial berpartisipasi aktif: NGO, Akademisi, Swasta) 
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       Penjelasan umum 

• Apakah Bapak/Ibu sudah jelas dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini? 
• Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan sebelumnya? 
• Menurut Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk dimintai informasi 

berkaitan dengan tujuan penelitian ini? 
• Jika tidak, berkenankan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi sumber informasi yang 

tepat untuk penelitian ini. 
 

Pertanyaan 

1. Jelaskan tentang peran Bapak/ibu berkaitan dengan Pneumonia 
 

(Posisi dalam struktur organisasi RS/Puskemas) 
(Peran dan tanggung jawab) 
(Sudah berapa lama pada posisi tersebut) 

 
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang Pneumonia anak di Kabupaten Bandung/Kab 

Sumba Barat 
(Kematian, prevalensi, insiden) 
(Ancaman, resiko tinggi) 

 
3. Jelaskan seberapa penting penanggulangan masalah Pneumonia Kabupaten 

Bandung/Kab Sumba Barat ? Mengapa? 
 

(Karena target nasional, jelaskan targetnya) 
(Karena kesepakatan/target international, jelaskan detail kesepakatan/targetnya) 

 
4. Jelaskan program strategy pengendalian Pneumonia anak RS/Puskesmas 

(Berdasarkan apa program tersebut dikembangkan) 
(Apakah disesuaikan dengan program WHO, Program Provinsi atau Pusat, 
seluruh atau section tertentu: anggaran, penguatan kebijakan, pelayanan, 
kerjasama lintas sectoral, melibatkan NGO, swasta) 
(Roadmap program, SOP Nasional dan Lokal) 
(Standard pengobatan dan rujukan) 
(Target capaian program seperti apa? Apakah sesuai framework 
WHO: perlindungan anak dari pneumonia, pencegahan, pengobatan) 
(Monitoring Evaluasi, pencatatan dan pelaporan terhadap program,sanksi dan 
reward) 

 
5. Bagaimana capaian program tersebut? 

 
(Kewenangan Nasional, Data Nasional,Daerah) 
(Kebijakan dan regulasi) 
(Anggaran dan alokasi dana) 
(Bagaimana pelayanan pada masyarakat tidak mampu) 

 

6. Apakah faktor pendukung pencapaian target? 
 

(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana:Policy, Rumah sakit rujukan, alat, ketersediaan 
obat) 
(Sosial berpartisipasi aktif: NGO, Akademisi, Swasta) 

7. Apakah faktor hambatan dan tantangan? 

(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana) 
(Sosial berpartisipasi aktif: NGO, Akademisi, Swasta) 
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Team Riset Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran 

Pertanyaan Wawancara untuk NGO, Organisasi Profesi, dan Institusi lain di Kabupaten 
Bandung dan Kabupaten Sumba Barat 

Judul Penelitian: Analisis Situasi tentang Advokasi Kesehatan Anak-Penyakit Pneumonia 

Tanggal : 

Lokasi wawancara : 

Ijin untuk di rekam* : Ya Tidak 
 
 
 

 

 
 

*Lingkari yang tidak perlu 

: 

: 

: 

: 

: 

Inisial 

Gelar 

Institusi 

E-mail 

Alamat 

Partisipan 

: 

: 

Pewawancara 

Nama Lengkap 

E-mail 

 

Penjelasan umum 

• Apakah Bapak/Ibu sudah jelas dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini? 
• Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan sebelumnya? 
• Menurut Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk dimintai informasi 

berkaitan dengan tujuan penelitian ini? 
• Jika tidak, berkenankan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi sumber informasi yang 

tepat untuk penelitian ini. 
 
Pertanyaan 

1. Jelaskan tentang peran Organisasi/Institusi Bapak/ibu berkaitan dengan Pneumonia 
 

(Advocacy, Networking, Penemuan/penjaringan kasus baru) 
(Sudah berapa lama concerned pada kegiatan) 

 
2. Bagaimana pendapat Organisasi/Institusi Bapak/ibu tentang Pneumonia anak di 

Kabupaten Bandung/Kab Sumba Barat 
(Kematian, prevalensi, insiden) 
(Ancaman, resiko tinggi) 

 
3. Jelaskan seberapa penting penanggulangan masalah Pneumonia Kabupaten 

Bandung/Kab Sumba Barat ? Mengapa? 
 

(Karena target nasional, jelaskan targetnya) 
(Karena kesepakatan/target international, jelaskan detail kesepakatan/targetnya) 

 
4. Jelaskan program strategy pengendalian Pneumonia anak di Kabupaten Bandung/Kab 

Sumba Barat yang Organisasi/Institusi Bapak/Ibu lakukan 
(Berdasarkan apa program tersebut 
dikembangkan) (Jenis/bentuk program) 
(Apakah disesuaikan dengan program WHO, seluruh atau section tertentu: 
anggaran, penguatan kebijakan, pelayanan, kerjasama lintas sectoral, melibatkan 
NGO, swasta) 
(Roadmap program, SOP Nasional dan lokal) 
(Target capaian program seperti apa? Apakah sesuai framework 
WHO: perlindungan anak dari pneumonia, pencegahan, pengobatan) 
(Monitoring Evaluasi, pencatatan dan pelaporan terhadap program,sanksi dan 
reward) 

 
5. Bagaimana capaian program tersebut? 

 
(Kewenangan Nasional, Data Nasional,Daerah) 
(Kebijakan dan regulasi) 
(Anggaran dan alokasi dana) 
(Bagaimana pelayanan pada masyarakat tidak mampu) 
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Team Riset Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran 

Pertanyaan Wawancara untuk NGO, Organisasi Profesi, dan Institusi lain di Kabupaten 
Bandung dan Kabupaten Sumba Barat 

Judul Penelitian: Analisis Situasi tentang Advokasi Kesehatan Anak-Penyakit Pneumonia 

Tanggal : 

Lokasi wawancara : 

Ijin untuk di rekam* : Ya Tidak 
 
 
 

 

 
 

*Lingkari yang tidak perlu 

: 

: 

: 

: 

: 

Inisial 

Gelar 

Institusi 

E-mail 

Alamat 

Partisipan 

: 

: 

Pewawancara 

Nama Lengkap 

E-mail 

 

Penjelasan umum 

• Apakah Bapak/Ibu sudah jelas dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini? 
• Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan sebelumnya? 
• Menurut Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk dimintai informasi 

berkaitan dengan tujuan penelitian ini? 
• Jika tidak, berkenankan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi sumber informasi yang 

tepat untuk penelitian ini. 
 
Pertanyaan 

1. Jelaskan tentang peran Organisasi/Institusi Bapak/ibu berkaitan dengan Pneumonia 
 

(Advocacy, Networking, Penemuan/penjaringan kasus baru) 
(Sudah berapa lama concerned pada kegiatan) 

 
2. Bagaimana pendapat Organisasi/Institusi Bapak/ibu tentang Pneumonia anak di 

Kabupaten Bandung/Kab Sumba Barat 
(Kematian, prevalensi, insiden) 
(Ancaman, resiko tinggi) 

 
3. Jelaskan seberapa penting penanggulangan masalah Pneumonia Kabupaten 

Bandung/Kab Sumba Barat ? Mengapa? 
 

(Karena target nasional, jelaskan targetnya) 
(Karena kesepakatan/target international, jelaskan detail kesepakatan/targetnya) 

 
4. Jelaskan program strategy pengendalian Pneumonia anak di Kabupaten Bandung/Kab 

Sumba Barat yang Organisasi/Institusi Bapak/Ibu lakukan 
(Berdasarkan apa program tersebut 
dikembangkan) (Jenis/bentuk program) 
(Apakah disesuaikan dengan program WHO, seluruh atau section tertentu: 
anggaran, penguatan kebijakan, pelayanan, kerjasama lintas sectoral, melibatkan 
NGO, swasta) 
(Roadmap program, SOP Nasional dan lokal) 
(Target capaian program seperti apa? Apakah sesuai framework 
WHO: perlindungan anak dari pneumonia, pencegahan, pengobatan) 
(Monitoring Evaluasi, pencatatan dan pelaporan terhadap program,sanksi dan 
reward) 

 
5. Bagaimana capaian program tersebut? 

 
(Kewenangan Nasional, Data Nasional,Daerah) 
(Kebijakan dan regulasi) 
(Anggaran dan alokasi dana) 
(Bagaimana pelayanan pada masyarakat tidak mampu) 
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6. Apakah faktor pendukung pencapaian target? 

 
(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana organisasi/institusi seperti dana, policy) 
(Kerjasama dengan organisasi/institusi lain) 

7. Apakah faktor hambatan dan tantangan? 

(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana organisasi/institusi seperti dana, policy) 
(Kerjasama dengan organisasi/institusi lain) 

 

 
 

Team Riset Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran 

Pertanyaan Wawancara untuk Distributor Obat dan Vaccine di Kabupaten Bandung dan 
Kabupaten Sumba Barat 

Judul Penelitian: Analisis Situasi tentang Advokasi Kesehatan Anak-Penyakit Pneumonia 

Tanggal : 

Lokasi wawancara : 

Ijin untuk di rekam* : Ya Tidak 
 
 
 

 

 
 

*Lingkari yang tidak perlu 

: 

: 

: 

: 

: 

Inisial 

Gelar 

Institusi 

E-mail 

Alamat 

Partisipan 

: 

: 

Pewawancara 

Nama Lengkap 

E-mail 
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6. Apakah faktor pendukung pencapaian target? 

 
(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana organisasi/institusi seperti dana, policy) 
(Kerjasama dengan organisasi/institusi lain) 

7. Apakah faktor hambatan dan tantangan? 

(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana organisasi/institusi seperti dana, policy) 
(Kerjasama dengan organisasi/institusi lain) 

 

 
 

Team Riset Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran 

Pertanyaan Wawancara untuk Distributor Obat dan Vaccine di Kabupaten Bandung dan 
Kabupaten Sumba Barat 

Judul Penelitian: Analisis Situasi tentang Advokasi Kesehatan Anak-Penyakit Pneumonia 

Tanggal : 

Lokasi wawancara : 

Ijin untuk di rekam* : Ya Tidak 
 
 
 

 

 
 

*Lingkari yang tidak perlu 

: 

: 

: 

: 

: 

Inisial 

Gelar 

Institusi 

E-mail 

Alamat 

Partisipan 

: 

: 

Pewawancara 

Nama Lengkap 

E-mail 
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Penjelasan umum 

• Apakah Bapak/Ibu sudah jelas dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini? 
• Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan sebelumnya? 
• Menurut Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk dimintai informasi 

berkaitan dengan tujuan penelitian ini? 
• Jika tidak, berkenankan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi sumber informasi yang 

tepat untuk penelitian ini. 
 
Pertanyaan 

1. Jelaskan tentang peran Perusahaan Bapak/ibu berkaitan dengan Pneumonia 
 

(Penyediaan obat/Vaccine) 
(Sudah berapa lama concerned pada kegiatan) 

 
2. Bagaimana pendapat Bapak/ibu tentang Pneumonia anak di Kabupaten Bandung/Kab 

Sumba Barat 
(Kematian, prevalensi, insiden) 
(Ancaman, resiko tinggi) 

 
3. Jelaskan seberapa penting penanggulangan masalah Pneumonia Kabupaten 

Bandung/Kab Sumba Barat? Mengapa? 
 

(Karena target nasional, jelaskan targetnya) 
(Karena kesepakatan/target international, jelaskan detail kesepakatan/targetnya) 

 
4. Jelaskan program strategy pengendalian Pneumonia anak di Kabupaten Bandung/Kab 

Sumba Barat berkaitan dengan penyediaan obat dan vaccine yang Institusi Bapak/Ibu 
lakukan 

(Berdasarkan apa program berkaitan dengan obat tersebut 
dikembangkan) (Jenis/bentuk program) 
(Apakah disesuaikan dengan program WHO, seluruh atau section tertentu: 
anggaran, penguatan kebijakan, pelayanan, kerjasama lintas sectoral, melibatkan 
NGO, swasta) 
(Roadmap program, SOP nasional dan lokal) 
(Target capaian program seperti apa? Apakah sesuai framework 
WHO: khususnya pengobatan) 
(Monitoring Evaluasi, pencatatan dan pelaporan terhadap program,sanksi dan 
reward) 

5. Bagaimana capaian program penyediaan obat dan vaccine tersebut? 

(Data Nasional, Data Daerah) 
(Kebijakan dan regulasi) 
(Anggaran dan alokasi dana) 

 

(Bagaimana pelayanan pada masyarakat tidak mampu) 
6. Apakah faktor pendukung pencapaian target? 

 
(Anggaran, distribusi obat/vaccine) 
(Fasilitas dan sarana prasarana organisasi/institusi seperti dana, policy, advokasi) 
(Kerjasama dengan organisasi/institusi lain) 

7. Apakah faktor hambatan dan tantangan? 

(Anggaran, distribusi obat/vaccine) 
(Fasilitas dan sarana prasarana organisasi/institusi seperti dana, policy,advokasi) 
(Kerjasama dengan organisasi/institusi lain) 
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Penjelasan umum 

• Apakah Bapak/Ibu sudah jelas dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini? 
• Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan sebelumnya? 
• Menurut Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk dimintai informasi 

berkaitan dengan tujuan penelitian ini? 
• Jika tidak, berkenankan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi sumber informasi yang 

tepat untuk penelitian ini. 
 
Pertanyaan 

1. Jelaskan tentang peran Perusahaan Bapak/ibu berkaitan dengan Pneumonia 
 

(Penyediaan obat/Vaccine) 
(Sudah berapa lama concerned pada kegiatan) 

 
2. Bagaimana pendapat Bapak/ibu tentang Pneumonia anak di Kabupaten Bandung/Kab 

Sumba Barat 
(Kematian, prevalensi, insiden) 
(Ancaman, resiko tinggi) 

 
3. Jelaskan seberapa penting penanggulangan masalah Pneumonia Kabupaten 

Bandung/Kab Sumba Barat? Mengapa? 
 

(Karena target nasional, jelaskan targetnya) 
(Karena kesepakatan/target international, jelaskan detail kesepakatan/targetnya) 

 
4. Jelaskan program strategy pengendalian Pneumonia anak di Kabupaten Bandung/Kab 

Sumba Barat berkaitan dengan penyediaan obat dan vaccine yang Institusi Bapak/Ibu 
lakukan 

(Berdasarkan apa program berkaitan dengan obat tersebut 
dikembangkan) (Jenis/bentuk program) 
(Apakah disesuaikan dengan program WHO, seluruh atau section tertentu: 
anggaran, penguatan kebijakan, pelayanan, kerjasama lintas sectoral, melibatkan 
NGO, swasta) 
(Roadmap program, SOP nasional dan lokal) 
(Target capaian program seperti apa? Apakah sesuai framework 
WHO: khususnya pengobatan) 
(Monitoring Evaluasi, pencatatan dan pelaporan terhadap program,sanksi dan 
reward) 

5. Bagaimana capaian program penyediaan obat dan vaccine tersebut? 

(Data Nasional, Data Daerah) 
(Kebijakan dan regulasi) 
(Anggaran dan alokasi dana) 

 

(Bagaimana pelayanan pada masyarakat tidak mampu) 
6. Apakah faktor pendukung pencapaian target? 

 
(Anggaran, distribusi obat/vaccine) 
(Fasilitas dan sarana prasarana organisasi/institusi seperti dana, policy, advokasi) 
(Kerjasama dengan organisasi/institusi lain) 

7. Apakah faktor hambatan dan tantangan? 

(Anggaran, distribusi obat/vaccine) 
(Fasilitas dan sarana prasarana organisasi/institusi seperti dana, policy,advokasi) 
(Kerjasama dengan organisasi/institusi lain) 
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Team Riset Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran 

Pertanyaan Wawancara dengan Kader Kesehatan di Kabupaten Bandung dan Kabupaten 
Sumba Barat 

Judul Penelitian: Analisis Situasi tentang Advokasi Kesehatan Anak-Penyakit Pneumonia 

Tanggal : 

Lokasi wawancara : 

Ijin untuk di rekam* : Ya Tidak 
 
 
 

 

 
 

*Lingkari yang tidak perlu 

: 

: 

: 

: 

: 

Inisial 

Gelar 

Institusi 

E-mail 

Alamat 

Partisipan 

: 

: 

Pewawancara 

Nama Lengkap 

E-mail 

 

Penjelasan umum 

• Apakah Bapak/Ibu sudah jelas dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini? 
• Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan sebelumnya? 
• Menurut Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk dimintai informasi 

berkaitan dengan tujuan penelitian ini? 
• Jika tidak, berkenankan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi sumber informasi yang 

tepat untuk penelitian ini. 
 
Pertanyaan 

1. Jelaskan tentang peran Ibu berkaitan dengan Pneumonia 
 

(Advocacy, Networking, Penemuan/penjaringan kasus baru) 
(Sudah berapa lama concerned pada kegiatan) 

 
2. Bagaimana pendapat Ibu tentang Pneumonia anak di lingkungan tempat Ibu tinggal 

Kabupaten Bandung/Kab Sumba Barat 
(Kematian, prevalensi, insiden) 
(Ancaman, resiko tinggi) 

 
3. Jelaskan seberapa penting penanggulangan masalah Pneumonia Kabupaten 

Bandung/Kab Sumba Barat? Mengapa? 
 

(Karena target nasional, jelaskan targetnya) 
(Karena kesepakatan/target international, jelaskan detail kesepakatan/targetnya) 

 
4. Jelaskan program strategy pengendalian Pneumonia anak di Kabupaten Bandung/Kab 

Sumba Barat yang Ibu ketahui 
(Berdasarkan apa program tersebut 
dikembangkan) (Jenis/bentuk program: rujukan. 
SOP pasien baru) 
(Apakah disesuaikan dengan program WHO, seluruh atau section tertentu: 
anggaran, penguatan kebijakan, pelayanan, kerjasama lintas sectoral, melibatkan 
NGO, swasta) 
(Roadmap program) 
(Target capaian program seperti apa? Apakah sesuai framework 
WHO: perlindungan anak dari pneumonia, pencegahan, pengobatan) 
(Monitoring Evaluasi, pencatatan dan pelaporan terhadap program,sanksi dan 
reward) 

 
5. Bagaimana capaian program tersebut? 

 
(Kewenangan Nasional, Data Nasional,Daerah) 
(Kebijakan dan regulasi) 
(Anggaran dan alokasi dana) 
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Team Riset Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran 

Pertanyaan Wawancara dengan Kader Kesehatan di Kabupaten Bandung dan Kabupaten 
Sumba Barat 

Judul Penelitian: Analisis Situasi tentang Advokasi Kesehatan Anak-Penyakit Pneumonia 

Tanggal : 

Lokasi wawancara : 

Ijin untuk di rekam* : Ya Tidak 
 
 
 

 

 
 

*Lingkari yang tidak perlu 

: 

: 

: 

: 

: 

Inisial 

Gelar 

Institusi 

E-mail 

Alamat 

Partisipan 

: 

: 

Pewawancara 

Nama Lengkap 

E-mail 

 

Penjelasan umum 

• Apakah Bapak/Ibu sudah jelas dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini? 
• Apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan sebelumnya? 
• Menurut Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk dimintai informasi 

berkaitan dengan tujuan penelitian ini? 
• Jika tidak, berkenankan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi sumber informasi yang 

tepat untuk penelitian ini. 
 
Pertanyaan 

1. Jelaskan tentang peran Ibu berkaitan dengan Pneumonia 
 

(Advocacy, Networking, Penemuan/penjaringan kasus baru) 
(Sudah berapa lama concerned pada kegiatan) 

 
2. Bagaimana pendapat Ibu tentang Pneumonia anak di lingkungan tempat Ibu tinggal 

Kabupaten Bandung/Kab Sumba Barat 
(Kematian, prevalensi, insiden) 
(Ancaman, resiko tinggi) 

 
3. Jelaskan seberapa penting penanggulangan masalah Pneumonia Kabupaten 

Bandung/Kab Sumba Barat? Mengapa? 
 

(Karena target nasional, jelaskan targetnya) 
(Karena kesepakatan/target international, jelaskan detail kesepakatan/targetnya) 

 
4. Jelaskan program strategy pengendalian Pneumonia anak di Kabupaten Bandung/Kab 

Sumba Barat yang Ibu ketahui 
(Berdasarkan apa program tersebut 
dikembangkan) (Jenis/bentuk program: rujukan. 
SOP pasien baru) 
(Apakah disesuaikan dengan program WHO, seluruh atau section tertentu: 
anggaran, penguatan kebijakan, pelayanan, kerjasama lintas sectoral, melibatkan 
NGO, swasta) 
(Roadmap program) 
(Target capaian program seperti apa? Apakah sesuai framework 
WHO: perlindungan anak dari pneumonia, pencegahan, pengobatan) 
(Monitoring Evaluasi, pencatatan dan pelaporan terhadap program,sanksi dan 
reward) 

 
5. Bagaimana capaian program tersebut? 

 
(Kewenangan Nasional, Data Nasional,Daerah) 
(Kebijakan dan regulasi) 
(Anggaran dan alokasi dana) 
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(Bagaimana pelayanan pada masyarakat tidak mampu) 
6. Apakah faktor pendukung pencapaian target? 

 
(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana organisasi/institusi seperti dana, policy) 
(Kerjasama dengan organisasi/institusi lain) 

7. Apakah faktor hambatan dan tantangan? 

(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana organisasi/institusi seperti dana, policy) 
(Kerjasama dengan organisasi/institusi lain) 

 

Instrument Survei 

Team Riset Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran 

Kuesioner tentang Pengetahuan, Sikap, dan Praktik berkaitan dengan Pneumonia 
 
 

Judul Penelitian: Analisis Situasi tentang Advokasi Kesehatan Anak-Penyakit Pneumonia 

Tanggal : 

Lokasi : 
 

 

 
 

*Lingkari yang tidak perlu 
INFORMASI UMUM 
 

1. Status Pengasuh Utama:  � Ibu  � Ayah  � Nenek  
¨ Bibi � Lainnya  (sebutkan) 

 
Responden 

 
 

Inisial Pengasuh/Orangtua : 

Inisial Anak : 

Jenis Kelamin Anak : 

Usia Anak : 

Alamat : 

 
Pengumpul Data 

Nama Lengkap : 

E-mail : 
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(Bagaimana pelayanan pada masyarakat tidak mampu) 
6. Apakah faktor pendukung pencapaian target? 

 
(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana organisasi/institusi seperti dana, policy) 
(Kerjasama dengan organisasi/institusi lain) 

7. Apakah faktor hambatan dan tantangan? 

(Anggaran) 
(Sumber Daya Manusia: pengembangan kapasitas) 
(Fasilitas dan sarana prasarana organisasi/institusi seperti dana, policy) 
(Kerjasama dengan organisasi/institusi lain) 

 

Instrument Survei 

Team Riset Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran 

Kuesioner tentang Pengetahuan, Sikap, dan Praktik berkaitan dengan Pneumonia 
 
 

Judul Penelitian: Analisis Situasi tentang Advokasi Kesehatan Anak-Penyakit Pneumonia 

Tanggal : 

Lokasi : 
 

 

 
 

*Lingkari yang tidak perlu 
INFORMASI UMUM 
 

1. Status Pengasuh Utama:  � Ibu  � Ayah  � Nenek  
¨ Bibi � Lainnya  (sebutkan) 

 
Responden 

 
 

Inisial Pengasuh/Orangtua : 

Inisial Anak : 

Jenis Kelamin Anak : 

Usia Anak : 

Alamat : 

 
Pengumpul Data 

Nama Lengkap : 

E-mail : 
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2. Jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga: 

§ Balita : orang 
§ 6-18 tahun: orang 
§ >18 tahun  : orang 

3. Usia Ayah: tahun 

4. Usia Ibu: tahun 

5. Pendidikan tertinggi Ayah: 

¨ SD  � SLTP � SLTA � D3 � Sarjana � Pascasarjana 

¨ Lainnya,  (sebutkan) 

6. Pendidikan tertinggi Ibu: 

¨ SD  � SLTP � SLTA � D3 � Sarjana � Pascasarjana 

¨ Lainnya,  (sebutkan) 

7. Pekerjaan Ayah: 

¨ PNS � Wiraswasta � Buruh � Petani 
¨ TNI/ POLRI � Pensiunan � Tidak Berja 
¨ Lainnya,  (sebutkan) 

8. Pekerjaan Ibu: 

¨ PNS � Wiraswasta � Buruh � Petani 
¨ Ibu Rumah Tangga � Pensiunan � Lainnya,  (sebutkan) 

9. Pendapatan keluarga rata-rata/bulan: 

� Tidak Ada � <750.000 � 750.000 – 1.500.000 
� 1.500.000 – 2.500.000 � > 2.500.000 

10. Jumlah kakak/adik subjek anak: 

11. Luas rumah: (meter persegi) 

12. Jumlah ruangan dalam rumah: ruang 

Kamar tidur:    Kamar mandi:    Dapur:    

Ruang keluarga: Lainnya,  (sebutkan) 

13. Sumber utama air bersih: � Sumur � PAM � Beli air 

¨ Lainnya, sebutkan   

14. Apakah Anak (usia 3 sampai 6 tahun): pernah/sedang mengikuti pendidikan PAUD, 
Taman Kanak-kanak atau Penitipan Anak? � Ya � Tidak 

Jika ya:    

 

Berapa hari seminggu?     

Berapa lama per hari?    

15. Jumlah anggota keluarga yang merokok: orang 

16. Frekuensi merokok dalam rumah: 

¨ Setiap hari � Beberapa kali dalam seminggu 

¨ Sesekali dalam seminggu � Tidak pernah 

17. Tamu atau pengunjung yang merokok dalam rumah: 

¨ Setiap hari � Beberapa kali dalam seminggu 

¨ Sesekali dalam seminggu � Tidak pernah 
 
 
RIWAYAT TUMBUH KEMBANG ANAK 

1. Berat badan anak waktu lahir: � <2,500 gr � > 2,500 gr 

2. Kelahiran anak: � Prematur/kurang bulan � cukup bulan 

3. Berat Badan/ Tinggi Badan anak saat ini:  Kg/  cm 

4. Asupan susu yang dikonsumsi anak sebelum mencapai usia 6 bulan: 

¨ ASI saja � Sebagian besar ASI 

¨ Campuran ASI dan susu formula � Susu formula 

5. Lama menyusui anak:  bulan 

6. Apakah anak pernah mengalami diare dalam 1 tahun terakhir? � Ya � Tidak 

Jika ya, berapa kali?    

7. Apa yang umumnya dilakukan manakala anak mengalami diare? (Jawaban bisa lebih dari 
satu) 

¨ Dirawat di rumah 

¨ Beli obat di warung 

¨ Diberi makanan/minuman khusus 

¨ Dibawa ke paraji 

¨ Dibawa ke bidan 

¨ Dibawa ke puskesmas 

¨ Dibawa ke dokter praktek 

¨ Lainnya,  (sebutkan) 



123#BerpihakPadaAnak #StopPneumonia 

2. Jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga: 

§ Balita : orang 
§ 6-18 tahun: orang 
§ >18 tahun  : orang 

3. Usia Ayah: tahun 

4. Usia Ibu: tahun 

5. Pendidikan tertinggi Ayah: 

¨ SD  � SLTP � SLTA � D3 � Sarjana � Pascasarjana 

¨ Lainnya,  (sebutkan) 

6. Pendidikan tertinggi Ibu: 

¨ SD  � SLTP � SLTA � D3 � Sarjana � Pascasarjana 

¨ Lainnya,  (sebutkan) 

7. Pekerjaan Ayah: 

¨ PNS � Wiraswasta � Buruh � Petani 
¨ TNI/ POLRI � Pensiunan � Tidak Berja 
¨ Lainnya,  (sebutkan) 

8. Pekerjaan Ibu: 

¨ PNS � Wiraswasta � Buruh � Petani 
¨ Ibu Rumah Tangga � Pensiunan � Lainnya,  (sebutkan) 

9. Pendapatan keluarga rata-rata/bulan: 

� Tidak Ada � <750.000 � 750.000 – 1.500.000 
� 1.500.000 – 2.500.000 � > 2.500.000 

10. Jumlah kakak/adik subjek anak: 

11. Luas rumah: (meter persegi) 

12. Jumlah ruangan dalam rumah: ruang 

Kamar tidur:    Kamar mandi:    Dapur:    

Ruang keluarga: Lainnya,  (sebutkan) 

13. Sumber utama air bersih: � Sumur � PAM � Beli air 

¨ Lainnya, sebutkan   

14. Apakah Anak (usia 3 sampai 6 tahun): pernah/sedang mengikuti pendidikan PAUD, 
Taman Kanak-kanak atau Penitipan Anak? � Ya � Tidak 

Jika ya:    

 

Berapa hari seminggu?     

Berapa lama per hari?    

15. Jumlah anggota keluarga yang merokok: orang 

16. Frekuensi merokok dalam rumah: 

¨ Setiap hari � Beberapa kali dalam seminggu 

¨ Sesekali dalam seminggu � Tidak pernah 

17. Tamu atau pengunjung yang merokok dalam rumah: 

¨ Setiap hari � Beberapa kali dalam seminggu 

¨ Sesekali dalam seminggu � Tidak pernah 
 
 
RIWAYAT TUMBUH KEMBANG ANAK 

1. Berat badan anak waktu lahir: � <2,500 gr � > 2,500 gr 

2. Kelahiran anak: � Prematur/kurang bulan � cukup bulan 

3. Berat Badan/ Tinggi Badan anak saat ini:  Kg/  cm 

4. Asupan susu yang dikonsumsi anak sebelum mencapai usia 6 bulan: 

¨ ASI saja � Sebagian besar ASI 

¨ Campuran ASI dan susu formula � Susu formula 

5. Lama menyusui anak:  bulan 

6. Apakah anak pernah mengalami diare dalam 1 tahun terakhir? � Ya � Tidak 

Jika ya, berapa kali?    

7. Apa yang umumnya dilakukan manakala anak mengalami diare? (Jawaban bisa lebih dari 
satu) 

¨ Dirawat di rumah 

¨ Beli obat di warung 

¨ Diberi makanan/minuman khusus 

¨ Dibawa ke paraji 

¨ Dibawa ke bidan 

¨ Dibawa ke puskesmas 

¨ Dibawa ke dokter praktek 

¨ Lainnya,  (sebutkan) 
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8. Berapa kali anak sakit/menunjukkan gejala-gejala sakit radang/infeksi paru-paru 
(pneumonia) dalam setahun terakhir?    

9. Status imunisasi anak saat ini: 

¨ Lengkap � Belum lengkap � Tidak lengkap 

10. Jelaskan imunisasi/vaksinasi yang telah diterima anak: 
a. Imunisasi dasar: 

Umur 0 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 9 bulan 
Jenis Hep B BCG & 

Polio 
DPT-HB- 
Hib1& Polio2 

DPT-HB- Hib2 
& Polio3 

DPT-HB- 
Hib3 dan 
Polio4 

Campak 

Tanda √       

 

b. Imunisasi Lanjutan : 
 

Umur 0 bulan 1 bulan 
Jenis Hep B BCG & Polio 
Tanda √   

 

11. Setiap saat anak sakit/menunjukkan gejala-gejala sakit radang paru, apa yang Saudara 
lakukan sebelum dibawa ke Fasilitas kesehatan? 

¨ Dirawat di rumah � Beli obat di warung 

12. Kapan Anda memutuskan anak dibawa ke Fasilitas kesehatan?    

13. Selain anak (subjek), apakah ada anggota lain dalam rumah ini yang mengalami 
radang/infeksi paru? � Ya � Tidak � Tidak Tahu 

14. Pernahkah balita anda berada di bawah garis merah KMS pada 1 tahun terakhir? 

¨  Ya � Tidak � Tahu 
 
 
AKSES KE PELAYANAN KESEHATAN 

1. Fasilitas kesehatan yang paling sering didatangi jika anak sakit: 

¨ Rumah Sakit � Puskesmas � Bidan � Mantri � Lainnya,    

2. Lama waktu perjalanan ke Fasilitas kesehatan:  menit/jam 

3. Moda transportasi menuju Fasilitas kesehatan (jawaban bisa lebih dari satu) 

¨ Jalan kaki � Naik motor � Becak 

¨ Mobil � Lainnya, sebutkan   

4. Biaya transportasi ke Fasilitas kesehatan: Rp.   

5. Cara pembayaran layanan kesehatan anak: 

 

¨ Asuransi/BPJS/KIS � Bayar 

¨ tunai � Lainnya, sebutkan   

6. Biaya pembayaran layanan kesehatan anak yang mengalami radang paru (Jika ada): 

Periksa: Rp.    

Obat: Rp.    

Rujukan: Rp.      

Perawatan Rumah Sakit: Rp.     

Lainnya, sebutkan     

7. Ketika anak mengalami radang paru dibawa ke Fasilitas kesehatan, apa yang dilakukan 
oleh petugas? (Jawaban bisa lebih dari satu) 

¨ Menanyakan gejala-gejala yang dialami anak 

¨ Memeriksa anak 

¨ Memberi obat 

¨ Memberi rujukan 

¨ Memberi penjelasan tentang konsumsi obat 

¨ Menjelaskan perawatan anak di rumah 

¨ Lainnya, jelaskan   
 

 
PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU PENGASUH 

15. Apakah Anda tahu mengenai radang/penyakit infeksi pernapasan pada anak-anak 

¨ Ya � Tidak 

16. Apa saja gejala radang/infeksi pernapasan pada anak yang Anda ketahui? (Jawaban 
bisa lebih dari satu) 

¨ Demam 

¨ Pusing 

¨ Batuk 

¨ Dinding dada sebelah bawah masuk ke dalam 

¨ Nafas pendek/kesulitan bernafas 

¨ Banyak berkeringat 

¨ Kelelahan/lemah 

¨ Nafsu makan berkurang 
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8. Berapa kali anak sakit/menunjukkan gejala-gejala sakit radang/infeksi paru-paru 
(pneumonia) dalam setahun terakhir?    

9. Status imunisasi anak saat ini: 

¨ Lengkap � Belum lengkap � Tidak lengkap 

10. Jelaskan imunisasi/vaksinasi yang telah diterima anak: 
a. Imunisasi dasar: 

Umur 0 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 9 bulan 
Jenis Hep B BCG & 

Polio 
DPT-HB- 
Hib1& Polio2 

DPT-HB- Hib2 
& Polio3 

DPT-HB- 
Hib3 dan 
Polio4 

Campak 

Tanda √       

 

b. Imunisasi Lanjutan : 
 

Umur 0 bulan 1 bulan 
Jenis Hep B BCG & Polio 
Tanda √   

 

11. Setiap saat anak sakit/menunjukkan gejala-gejala sakit radang paru, apa yang Saudara 
lakukan sebelum dibawa ke Fasilitas kesehatan? 

¨ Dirawat di rumah � Beli obat di warung 

12. Kapan Anda memutuskan anak dibawa ke Fasilitas kesehatan?    

13. Selain anak (subjek), apakah ada anggota lain dalam rumah ini yang mengalami 
radang/infeksi paru? � Ya � Tidak � Tidak Tahu 

14. Pernahkah balita anda berada di bawah garis merah KMS pada 1 tahun terakhir? 

¨  Ya � Tidak � Tahu 
 
 
AKSES KE PELAYANAN KESEHATAN 

1. Fasilitas kesehatan yang paling sering didatangi jika anak sakit: 

¨ Rumah Sakit � Puskesmas � Bidan � Mantri � Lainnya,    

2. Lama waktu perjalanan ke Fasilitas kesehatan:  menit/jam 

3. Moda transportasi menuju Fasilitas kesehatan (jawaban bisa lebih dari satu) 

¨ Jalan kaki � Naik motor � Becak 

¨ Mobil � Lainnya, sebutkan   

4. Biaya transportasi ke Fasilitas kesehatan: Rp.   

5. Cara pembayaran layanan kesehatan anak: 

 

¨ Asuransi/BPJS/KIS � Bayar 

¨ tunai � Lainnya, sebutkan   

6. Biaya pembayaran layanan kesehatan anak yang mengalami radang paru (Jika ada): 

Periksa: Rp.    

Obat: Rp.    

Rujukan: Rp.      

Perawatan Rumah Sakit: Rp.     

Lainnya, sebutkan     

7. Ketika anak mengalami radang paru dibawa ke Fasilitas kesehatan, apa yang dilakukan 
oleh petugas? (Jawaban bisa lebih dari satu) 

¨ Menanyakan gejala-gejala yang dialami anak 

¨ Memeriksa anak 

¨ Memberi obat 

¨ Memberi rujukan 

¨ Memberi penjelasan tentang konsumsi obat 

¨ Menjelaskan perawatan anak di rumah 

¨ Lainnya, jelaskan   
 

 
PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU PENGASUH 

15. Apakah Anda tahu mengenai radang/penyakit infeksi pernapasan pada anak-anak 

¨ Ya � Tidak 

16. Apa saja gejala radang/infeksi pernapasan pada anak yang Anda ketahui? (Jawaban 
bisa lebih dari satu) 

¨ Demam 

¨ Pusing 

¨ Batuk 

¨ Dinding dada sebelah bawah masuk ke dalam 

¨ Nafas pendek/kesulitan bernafas 

¨ Banyak berkeringat 

¨ Kelelahan/lemah 

¨ Nafsu makan berkurang 
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¨ Nafas cepat 

¨ Nafas berat/berbunyi/mengi 

¨ Menggigil 

¨ Lainnya, sebutkan   

17. Menurut Anda, apa penyebab dan pencetus radang/infeksi pernapasan pada anak? 
(Jawaban bisa lebih dari satu) 

¨ Bakteri 

¨ Virus 

¨ Daya tahan anak lemah 

¨ Anak kurang gizi 

¨ Kondisi rumah yang kumuh/terlalu sesak 

¨ Udara dingin 

¨ Debu 

¨ Terpapar polusi udara di luar rumah 

¨ Terpapar polusi dalam rumah 

¨ Tertular dari  penderita radang paru,   

¨ Lainnya, sebutkan   

18. Menurut Anda, Sumber polusi udara adalah  (Jawaban bisa lebih dari satu) 

¨ Pembakaran batubara dan kayu 

¨ Adanya abu dan debu 

¨ Polusi udara diluar rumah/asap kendaraan 

¨ Dampak alami dari alam (awan) 

¨ Asap rokok 

¨ Lainnya, sebutkan   

19. Menurut Anda, Apakah asap dan debu didalam rumah dapat menyebabkan 
radang/infeksi pernapasan? 

¨ Ya � Tidak � Tidak tahu 

20. Menurut Anda, Apakah asap kendaraan dapat mempengaruhi kualitas udara? 
¨ Ya � Tidak � Tidak tahu 

 
21. Bagaimana arus lalu lintas/kendaraan bermotor disekitar rumah anda? 

¨ Sangat sibuk 

 

¨ Sedang 

¨ Rendah 

¨ Sepi 

22. Sebelum mengobati anak ke fasilitas kesehatan, apakah anda tahu bahwa anak Anda 
mengidap radang/infeksi pernapasan? 

¨ Ya 

¨ Tidak 

¨ Jika Ya, dari mana Anda memperoleh informasi tersebut sebelumnya? 

¨ Anngota keluarga yang lebih tua 

¨ Teman 

¨ Kader PKK 

¨ Berita TV, Koran, buku 

¨ Lainnya, sebutkan   

23. Menurut Anda, radang/infeksi pernapasan pada anak 

¨ Tidak berbahaya 

¨ Agak berbahaya` 

¨ Berbahaya 

¨ Sangat berbahaya 

¨ Tidak tahu 

24. Menurut Anda, radang/infeksi pernapasan bisa menyebabkan kematian anak? 
¨ Ya � Tidak � Tidak tahu 

25. Menurut Anda, bagaiman kualitas udara di dalam rumah Anda? 

¨ Sangat baik � Baik � Sedang � Tidak baik 

26. Apakah Anda menghitung suhu ruangan dengan termometer dirumah anda? 
¨ Ya � Tidak � Tidak tahu 

27. Apakah Anda selalu memastikan sistem ventilasi rumah berjalan baik? 

¨ Ya � Tidak � Kadang-kadang 

28. Jika ya atau kadang-kadang, bagaimana caranya? 
 
 

 

29. Apakah Anda melarang anggota keluarga atau orang lain merokok dalam rumah? 

¨ Ya � Tidak � Kadang-kadang 

¨ Lainnya, Jelaskan   
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¨ Nafas cepat 

¨ Nafas berat/berbunyi/mengi 

¨ Menggigil 

¨ Lainnya, sebutkan   

17. Menurut Anda, apa penyebab dan pencetus radang/infeksi pernapasan pada anak? 
(Jawaban bisa lebih dari satu) 

¨ Bakteri 

¨ Virus 

¨ Daya tahan anak lemah 

¨ Anak kurang gizi 

¨ Kondisi rumah yang kumuh/terlalu sesak 

¨ Udara dingin 

¨ Debu 

¨ Terpapar polusi udara di luar rumah 

¨ Terpapar polusi dalam rumah 

¨ Tertular dari  penderita radang paru,   

¨ Lainnya, sebutkan   

18. Menurut Anda, Sumber polusi udara adalah  (Jawaban bisa lebih dari satu) 

¨ Pembakaran batubara dan kayu 

¨ Adanya abu dan debu 

¨ Polusi udara diluar rumah/asap kendaraan 

¨ Dampak alami dari alam (awan) 

¨ Asap rokok 

¨ Lainnya, sebutkan   

19. Menurut Anda, Apakah asap dan debu didalam rumah dapat menyebabkan 
radang/infeksi pernapasan? 

¨ Ya � Tidak � Tidak tahu 

20. Menurut Anda, Apakah asap kendaraan dapat mempengaruhi kualitas udara? 
¨ Ya � Tidak � Tidak tahu 

 
21. Bagaimana arus lalu lintas/kendaraan bermotor disekitar rumah anda? 

¨ Sangat sibuk 

 

¨ Sedang 

¨ Rendah 

¨ Sepi 

22. Sebelum mengobati anak ke fasilitas kesehatan, apakah anda tahu bahwa anak Anda 
mengidap radang/infeksi pernapasan? 

¨ Ya 

¨ Tidak 

¨ Jika Ya, dari mana Anda memperoleh informasi tersebut sebelumnya? 

¨ Anngota keluarga yang lebih tua 

¨ Teman 

¨ Kader PKK 

¨ Berita TV, Koran, buku 

¨ Lainnya, sebutkan   

23. Menurut Anda, radang/infeksi pernapasan pada anak 

¨ Tidak berbahaya 

¨ Agak berbahaya` 

¨ Berbahaya 

¨ Sangat berbahaya 

¨ Tidak tahu 

24. Menurut Anda, radang/infeksi pernapasan bisa menyebabkan kematian anak? 
¨ Ya � Tidak � Tidak tahu 

25. Menurut Anda, bagaiman kualitas udara di dalam rumah Anda? 

¨ Sangat baik � Baik � Sedang � Tidak baik 

26. Apakah Anda menghitung suhu ruangan dengan termometer dirumah anda? 
¨ Ya � Tidak � Tidak tahu 

27. Apakah Anda selalu memastikan sistem ventilasi rumah berjalan baik? 

¨ Ya � Tidak � Kadang-kadang 

28. Jika ya atau kadang-kadang, bagaimana caranya? 
 
 

 

29. Apakah Anda melarang anggota keluarga atau orang lain merokok dalam rumah? 

¨ Ya � Tidak � Kadang-kadang 

¨ Lainnya, Jelaskan   
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30. Apakah anda memiliki sistem ventilasi untuk mengeluarkan asap dan uap dirumah 
anda? 
¨ Ya � Tidak � Tidak tahu 

31. Apakah anda menggunakan alat atau kipas untuk mengeluarkan asap dan uap ketika 
sedang memasak? 

¨ Selalu 

¨ Kadang-kadang 

¨ Tidak pernah memakai 

¨ Tidak memiliki alat atau kipas 

32. Berapa kali Anda membersihkan rumah agar tidak lembab dan kotor? 

¨ Setiap hari 

¨ Beberapa kali dalam seminggu 

¨ Beberapa kali dalam sebulan 

¨ Sebulan sekali 

¨ Kurang dari sebulan sekali 

¨ Tidak pernah 

33. Apakah mengeluarkan asap dan uap dari rumah menjadi perhatian Anda? 
¨ Ya � Tidak � Tidak tahu 

 
34. Apa yang Anda lakukan pada (anak) penderita radang paru di rumah setelah 

mendapat perawatan di Fasilitas kesehatan? (Jawaban bias lebih dari satu) 

¨ Memastikan anak minum obat yang diresepkan 

¨ Memberi anak makanan bergizi 

¨ Memberi obat herbal tambahan, sebutkan   

¨ Mengukur suhu tubuh anak 

¨ Melakukan control ke fasilitas kesehatan dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan 

¨ Mengurangi kontak anak denga orang lain 

¨ Lainnya, jelaskan   

35. Apa yang Anda lakukan untuk mencegah anak mengalami radang/infeksi paru? 

¨ Memberi asupan makanan bergizi 

¨ Memakaikan anak baju hangat saat udara dingin 

¨ Memberi anak ASI eksklusif 

¨ Mengurangi polusi dan debu dalam rumah 
 

¨ Membiarkan udara bersih dan sinar matahari masuk ke rumah secara teratur 

¨ Mencegah kontak anak dengan penderita radang paru 

¨ Mencuci tangan secara teratur 

¨ Lainnya, sebutkan   

36. Apakah Anda ingin agar anak anda memiliki sistem kekebalan tubuh yang yang baik? 

¨  Ya � Tidak � Tidak tahu 

37. Apakah anda pernah mendengar vaksinasi untuk mencegah pneumonia pada anak? 

¨  Ya, vaksin apa?  � Tidak 

38. Jika Ya, Sumber informasi? 

¨  Petugas kesehatan � Keluarga � Teman � Lainnya,   

39. Apakah anak Anda dipakaikan baju hangat saat udara dingin? 

¨  Ya � Tidak � Kadang-kadang 

40. Apakah Anda memastikan anggota rumah tangga mencuci tangan setelah atau 
sebelum melakukan aktivitas tertentu (buang air, makan, perjalanan dari luar rumah)? 

¨  Ya � Tidak � Kadang-kadang � Tidak tahu 

41. Pada saat anak menunjukkan sakit radang/infeksi pernapasan, kapan Anda 
memutuskan untuk membawa anak ke Fasilitas kesehatan? 

¨ Dalam waktu satu hari (24 jam) 

¨ Setelah beberapa hari 

¨ Setelah satu minggu 

¨ Lainnya, jelaskan   

42. Sebelum anak dibawa ke Fasilitas kesehatan, apa yang anda lakukan? 

¨ Memberi obat penurun demam atau sakit 

¨ Membawa ke dukun/paraji/pengobatan tradisional   

¨ Menyusui anak/memberi makanan lunak/cairan yang cukup 

¨ Tidak melakukan apa-apa 

¨ Lainnya, Jelaskan   

43. Apakah ada yang merokok dalam keluarga Anda? 

¨  Ya, berapa orang   � Tidak 

44. Jika Ya, perokok di keluarga anda akan merokok dimana? 

¨ Dalam rumah � Diluar rumah 



129#BerpihakPadaAnak #StopPneumonia 

30. Apakah anda memiliki sistem ventilasi untuk mengeluarkan asap dan uap dirumah 
anda? 
¨ Ya � Tidak � Tidak tahu 

31. Apakah anda menggunakan alat atau kipas untuk mengeluarkan asap dan uap ketika 
sedang memasak? 

¨ Selalu 

¨ Kadang-kadang 

¨ Tidak pernah memakai 

¨ Tidak memiliki alat atau kipas 

32. Berapa kali Anda membersihkan rumah agar tidak lembab dan kotor? 

¨ Setiap hari 

¨ Beberapa kali dalam seminggu 

¨ Beberapa kali dalam sebulan 

¨ Sebulan sekali 

¨ Kurang dari sebulan sekali 

¨ Tidak pernah 

33. Apakah mengeluarkan asap dan uap dari rumah menjadi perhatian Anda? 
¨ Ya � Tidak � Tidak tahu 

 
34. Apa yang Anda lakukan pada (anak) penderita radang paru di rumah setelah 

mendapat perawatan di Fasilitas kesehatan? (Jawaban bias lebih dari satu) 

¨ Memastikan anak minum obat yang diresepkan 

¨ Memberi anak makanan bergizi 

¨ Memberi obat herbal tambahan, sebutkan   

¨ Mengukur suhu tubuh anak 

¨ Melakukan control ke fasilitas kesehatan dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan 

¨ Mengurangi kontak anak denga orang lain 

¨ Lainnya, jelaskan   

35. Apa yang Anda lakukan untuk mencegah anak mengalami radang/infeksi paru? 

¨ Memberi asupan makanan bergizi 

¨ Memakaikan anak baju hangat saat udara dingin 

¨ Memberi anak ASI eksklusif 

¨ Mengurangi polusi dan debu dalam rumah 
 

¨ Membiarkan udara bersih dan sinar matahari masuk ke rumah secara teratur 

¨ Mencegah kontak anak dengan penderita radang paru 

¨ Mencuci tangan secara teratur 

¨ Lainnya, sebutkan   

36. Apakah Anda ingin agar anak anda memiliki sistem kekebalan tubuh yang yang baik? 

¨  Ya � Tidak � Tidak tahu 

37. Apakah anda pernah mendengar vaksinasi untuk mencegah pneumonia pada anak? 

¨  Ya, vaksin apa?  � Tidak 

38. Jika Ya, Sumber informasi? 

¨  Petugas kesehatan � Keluarga � Teman � Lainnya,   

39. Apakah anak Anda dipakaikan baju hangat saat udara dingin? 

¨  Ya � Tidak � Kadang-kadang 

40. Apakah Anda memastikan anggota rumah tangga mencuci tangan setelah atau 
sebelum melakukan aktivitas tertentu (buang air, makan, perjalanan dari luar rumah)? 

¨  Ya � Tidak � Kadang-kadang � Tidak tahu 

41. Pada saat anak menunjukkan sakit radang/infeksi pernapasan, kapan Anda 
memutuskan untuk membawa anak ke Fasilitas kesehatan? 

¨ Dalam waktu satu hari (24 jam) 

¨ Setelah beberapa hari 

¨ Setelah satu minggu 

¨ Lainnya, jelaskan   

42. Sebelum anak dibawa ke Fasilitas kesehatan, apa yang anda lakukan? 

¨ Memberi obat penurun demam atau sakit 

¨ Membawa ke dukun/paraji/pengobatan tradisional   

¨ Menyusui anak/memberi makanan lunak/cairan yang cukup 

¨ Tidak melakukan apa-apa 

¨ Lainnya, Jelaskan   

43. Apakah ada yang merokok dalam keluarga Anda? 

¨  Ya, berapa orang   � Tidak 

44. Jika Ya, perokok di keluarga anda akan merokok dimana? 

¨ Dalam rumah � Diluar rumah 
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45. Berapa kali tamu/orang luar yang merokok datang ke rumah anda dan 
merokok didalam rumah? 

¨ Setiap hari 

¨ Beberapa kali dalam seminggu 

¨ Beberapa kali dalam sebulan 

¨ Dalam waktu tertentu saja, jarang 

¨ Tidak pernah 

46. Berapa kali anak Anda terkena radang/infeksi pernapasan dalam satu tahun 
kebelakang? 

¨ Ya, Berapa kali   � Tidak 

47. Apakah saudara kandung anak dengan radang/infeksi pernapasan juga terkena 
penyakit tersebut? 

¨ Ya � Tidak � Tidak tahu 
 
 
OBSERVASI 

A. Kondisi dalam rumah (kelembaban, kebersihan, kesesakan, ventilasi) 
1. Apakah terdapat jendela/ventilasi yang dapat masuk ke dalam rumah rumah Anda? 

¨ Ya  � Tidak 
2. Apakah kamar tidur dihuni oleh > dari 2 orang? 

¨ Ya  � Tidak 
3. Apakah dinding rumah Anda terbuat dari bahan permanen? 

¨ Ya  � Tidak 
4. Apakah matahari dapat masuk ke dalam rumah dan atap rumah anda terdapat 

jendela/ genteng kaca? 
¨ Ya  � Tidak 

5. Apakah ruangan dalam rumah Anda berdebu? 
¨ Ya  � Tidak 

6. Pada malam hari rumah Anda menggunakan sumber penerangan berupa? 
¨ Listrik � Lampu minyak 

7. Apakah bahan bakar di dapur yang Anda gunakan menghasilkan asap (kayu bakar/ 
arang/ daun)? � Ya � Tidak 

8. Apakah lokasi rumah anda dekat dengan paparan penghasil polutan (jalan raya/ 
tempat penambangan? � Ya � Tidak 

 
B. Kondisi WC (lokasi, privat/umum, terbuka/tertutup) 

1. Apakah anggota rumah tangga Anda menggunakan fasilitas WC/kakus/toilet 
berikut? 

¨ WC/toilet 
¨ Kakus/ cubluk 
¨ Sungai 

 

¨ Kebun/ halaman 
¨ Lainnya    

2. Apakah fasilitas WC/toilet ini juga digunakan oleh rumah tangga lainnya atau 
digunakan oleh umum? 

¨ Tidak berbagi dengan rumah tangga lain 
¨ Dipakai bersama oleh <10 rumah tangga 
¨ Dipakai bersama oleh ≥ 10 rumah tangga 
¨ Dipakai untuk umum 

3. Apakah jarak rembesan tempat tinja dengan suber air bersih (sumur) lebih dari 
10 meter? � Ya � Tidak 

 
C. Lingkungan sekitar (sistem sanitasi, ketersediaan air bersih, kebersihan lingkungan, polusi) 

1. Apakah Anda memiliki tempat untuk cuci tangan? 
¨ Ya � Tidak � Tidak tahu 

2. Sumber air mana saja yang digunakan sehari-hari untuk berbagai keperluan di 
rumah tangga? 

¨ Pipa/keran 
¨ Sumur pompa atau sumur bor 
¨ Sumur galian 
¨ PDAM 

¨ Air hujan 
¨ Air isi ulang 
¨ Air kemasan 
¨ Mata air terlindung 

3. Apakah penampungan air bersih anda tertutup? 
¨ Ya � Tidak 

4. Apakah anda membuang sampah pada tempat sebagai berikut: 
¨  tempat pembuangan sampah akhir 
¨  kebun 
¨  sungai 
¨  selokan 

 

5. Apakah sampah yang ada, dibersihkan setiap hari, dimusnahkan dengan di bakar/ 
ditimbun? � Ya � Tidak 
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45. Berapa kali tamu/orang luar yang merokok datang ke rumah anda dan 
merokok didalam rumah? 

¨ Setiap hari 

¨ Beberapa kali dalam seminggu 

¨ Beberapa kali dalam sebulan 

¨ Dalam waktu tertentu saja, jarang 

¨ Tidak pernah 

46. Berapa kali anak Anda terkena radang/infeksi pernapasan dalam satu tahun 
kebelakang? 

¨ Ya, Berapa kali   � Tidak 

47. Apakah saudara kandung anak dengan radang/infeksi pernapasan juga terkena 
penyakit tersebut? 

¨ Ya � Tidak � Tidak tahu 
 
 
OBSERVASI 

A. Kondisi dalam rumah (kelembaban, kebersihan, kesesakan, ventilasi) 
1. Apakah terdapat jendela/ventilasi yang dapat masuk ke dalam rumah rumah Anda? 

¨ Ya  � Tidak 
2. Apakah kamar tidur dihuni oleh > dari 2 orang? 

¨ Ya  � Tidak 
3. Apakah dinding rumah Anda terbuat dari bahan permanen? 

¨ Ya  � Tidak 
4. Apakah matahari dapat masuk ke dalam rumah dan atap rumah anda terdapat 

jendela/ genteng kaca? 
¨ Ya  � Tidak 

5. Apakah ruangan dalam rumah Anda berdebu? 
¨ Ya  � Tidak 

6. Pada malam hari rumah Anda menggunakan sumber penerangan berupa? 
¨ Listrik � Lampu minyak 

7. Apakah bahan bakar di dapur yang Anda gunakan menghasilkan asap (kayu bakar/ 
arang/ daun)? � Ya � Tidak 

8. Apakah lokasi rumah anda dekat dengan paparan penghasil polutan (jalan raya/ 
tempat penambangan? � Ya � Tidak 

 
B. Kondisi WC (lokasi, privat/umum, terbuka/tertutup) 

1. Apakah anggota rumah tangga Anda menggunakan fasilitas WC/kakus/toilet 
berikut? 

¨ WC/toilet 
¨ Kakus/ cubluk 
¨ Sungai 

 

¨ Kebun/ halaman 
¨ Lainnya    

2. Apakah fasilitas WC/toilet ini juga digunakan oleh rumah tangga lainnya atau 
digunakan oleh umum? 

¨ Tidak berbagi dengan rumah tangga lain 
¨ Dipakai bersama oleh <10 rumah tangga 
¨ Dipakai bersama oleh ≥ 10 rumah tangga 
¨ Dipakai untuk umum 

3. Apakah jarak rembesan tempat tinja dengan suber air bersih (sumur) lebih dari 
10 meter? � Ya � Tidak 

 
C. Lingkungan sekitar (sistem sanitasi, ketersediaan air bersih, kebersihan lingkungan, polusi) 

1. Apakah Anda memiliki tempat untuk cuci tangan? 
¨ Ya � Tidak � Tidak tahu 

2. Sumber air mana saja yang digunakan sehari-hari untuk berbagai keperluan di 
rumah tangga? 

¨ Pipa/keran 
¨ Sumur pompa atau sumur bor 
¨ Sumur galian 
¨ PDAM 

¨ Air hujan 
¨ Air isi ulang 
¨ Air kemasan 
¨ Mata air terlindung 

3. Apakah penampungan air bersih anda tertutup? 
¨ Ya � Tidak 

4. Apakah anda membuang sampah pada tempat sebagai berikut: 
¨  tempat pembuangan sampah akhir 
¨  kebun 
¨  sungai 
¨  selokan 

 

5. Apakah sampah yang ada, dibersihkan setiap hari, dimusnahkan dengan di bakar/ 
ditimbun? � Ya � Tidak 
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Lembar Persetujuan Sebagai Responden 
 

 

Surat Permohonan Wawancara 



133#BerpihakPadaAnak #StopPneumonia
 

Lembar Persetujuan Sebagai Responden 
 

 

Surat Permohonan Wawancara 
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