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KATA SAMBUTAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) khususnya Pneumonia masih merupakan penyakit utama 
penyebab kesakitan dan kematian pada anak. Bahkan WHO Dan UNICEF memperingatkan bahwa setiap 39 
detik, satu anak meninggal akibat Pneumonia. Angka Kematian Anak akibat Pneumonia lebih tinggi dibanding 
akibat penyakit lainya. Namun demikian penyakit dan kematian akibat Pneumonia dapat dicegah.

Kesuksesan pencegahan dan pengendalian Pneumonia sangat tergantung dari pada kinerja fasilitas pelayanan 
kesehatan yang didukung oleh sumberdaya yang cukup, tenaga kesehatan yang berkomitmen serta perlu 
dilakukan secara komprehensif  mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif  dan rehabilitative. Hal ini tentunya 
diperlukan upaya bersama secara lintas program dan lintas sector terkait yang didukung dengan keterlibatan 
masyarakat, termasuk akademisi, dunia usaha, lembaga social masyarakat dan dukungan politis.

Saya menyambut baik penyusunan pedoman Alat Bantu Komunikasi Pencegahan Pneumonia. Saya harapkan 
pedoman ini bisa menjadi acuan bagi petugas kesehatan dilapangan dalam memberikan edukasi kepada 
masyarakat tentang pencegahan pneumonia yang diharapkan akan berdampak pada perubahan perilaku di 
masyarakat untuk selalu hidup bersih dan sehat yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kasus kasus 
pneumonia pada anak.

Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terutama 
Yayasan Sayangi Tunas Cilik sebagai Partner Save The Children yang telah ikut berpartisipasi dalam Pencegahan 
Pneumonia di Kabupaten Bandung melalui Program Kampanye Stop Pneumonia salah satunya yaitu adanya 
Modul tentang Pencegahan dan Perlindungan Pneumonia pada Anak. Semoga Alloh SWT meridhoi segala upaya 
kita dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan berdaya saing.



Kata Pengantar 

Di Indonesia, Pneumonia adalah pembunuh kedua pada balita. Masalah ini mucul dari disparitas geografis, 
kurangnya pengetahuan tentang pneumonia, kualitas perawatan yang tidak memadai, dan masih mahalnya vaksin 
Pneumonia yang menyebabkan balita meninggal padahal sebab-sebab tersebut dapat dicegah. Dalam konteks 
tersebut, Indonesia terpilih sebagai salah satu dari sembilan negara untuk melaksanakan program Pneumonia 
Centenary Commitment (PCC) yang digagas Save the Children International sebagai upaya pencegahan pneumonia 
pada anak melalui kampanye perubahan perilaku.

Program Pneumonia Centenary Commitment (PCC) Save the Children di Indonesia fokus pada kampanye 
perubahan perilaku pada pneumonia pada anak dengan mengusung nama Kampanye STOP Pneumonia 
(www.stoppneumonia.id).  Salah satu kegiatan STOP Pneumonia  adalah mengembangkan materi kampanye 
perubahan perilaku di media cetak, audio / video dan media online dengan tujuan untuk meningkatkan 
kesadaran khalayak sasaran, terutama orangtua tentang pneumonia pada anak. Pesan-pesan kampanye disusun 
berdasarkan penatalaksanaan pneumonia pada anak yaitu melindungi , mencegah dan mengobati.

Pendekatan yang menjadi perhatian utama dalam mengemas pesan kampanye adalah lebih visual, lebih banyak 
data dalam infografis, animasi audio/video dan mengadopsi teknologi multimedia yang dapat diakses melalui 
berbagai media dalam pengemasan pesan sehingga pesan lebih mudah dipahami oleh khalayak sasaran. Sebuah 
media cetak buku yang telah dikembangkan yaitu Alat Bantu Komunikasi Pencegahan Pneumonia. Alat bantu 
ini dirancang untuk membantu tenaga kesehatan untuk berkomunikasi dengan lebih baik dan mentransfer 
pengetahuan dasar kepada orang tua tentang bayi dan anak serta mengajak keluarga untukmeningkatkan praktik 
pengasuhan di rumah. 

Perangkat ini menyediakan sarana praktis untuk menjelaskan secara sederhana apa itu pneumonia pada 
masa kanak-kanak, apa saja tanda bahayanya, dan bagaimana mencegah serta mengobatinya. Media cetak ini 
terdiri dari panduan komunikasi di Posyandu, modul kelas ibu, dan kartu bantu (clue card) konseling nakes. 
Pengembangan alat bantu komunikasi ini melewati proses 3 tahap pretesting yang melibatkan bidan Puskesmas 
di Kabupaten Bandung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat. 
Tahap pertama pretesting adalah wawancara mendalam tentang bentuk, rancangan, dan bahasanya, dilanjutkan 
tahap kedua yaitu pelatihan pengenalan alat bantu komunikasi, dan tahap ketiga adalah para peserta diminta 
membuat video singkat praktek simulasi penggunaan alat bantu komunikasi. Hasil pretesting ini menjadi bahan 
masukan untuk memperbaiki dan melengkapi alat bantu komunikasi ini. 

Save the Children Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Tim penyusun, Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia, Dinas Kabupaten Bandung, Bidan Puskesmas Baleendah, Puskesmas Ciparay, Puskesmas Ketapang, 
Puskesmas Paseh, Puskesmas Rancaekek, Puskesmas Sangkanhurip, Puskesmas Solokan Jeruk dan Puskesmas 
Soreang yang telah memberikan masukan berharga hingga menjadi paket Alat Bantu Komunikasi Pencegahan 
Pneumonia ini.  Dengan bentuk kemasan yang sederhana dan singkat diharapkan upaya pencegahan pneumonia 
pada anak dapat lebih digencarkan ke khalayak sasaran seperti ibu, ayah, dan anggota keluarga lainnya sebagai 
bagian darikampanyekan STOP Pneumonia pada anak di Kabupaten Bandung. 
 

Tata Sudrajat
Deputy Chief  of  Program Impact & Policy
Save the Children Indonesia
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Pneumonia merupakan penyakit penyebab kematian terbesar pada Balita 
di dunia. Penumonia telah membunuh sekitar 2.400 anak per hari, yang 
menyumbang sekitar 16 persen dari 5,6 juta kematian balita.  Anak - 
anak berusia dibawah dua tahun merupakan korban terbesar dari infeksi 
pneumonia.1

Pneumonia adalah penyakit infeksi akut saluran pernapasan yang 
menyerang paru - paru. Dalam keadaan sehat, sel-sel paru (alveoli) berisi 
udara yang masuk ketika seseorang bernapas namun akibat Pneumonia, 
paru–paru mengalami peradangan sehingga alveoli berisi cairan dan 
nanah.  Hal ini menyebabkan paru–paru anak penderita pneumonia tidak 
dapat berfungsi dengan baik yang ditandai dengan timbulnya gejala 
kesulitan bernapas, dan tubuh kekurangan asupan oksigen.

1 UNICEF dalam https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/lembaga-keseha-

tan-dan-anak-memeringatkan-satu-anak-meninggal-akibat-pneumonia-setiap 

I. Pendahuluan
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3P (Perlindungan, Pencegahan, Pengobatan) Pneumonia Pada Anak1 
WHO dan UNICEF mengeluarkan tiga langkah dalam penanganan 
pneumonia   pada anak, yaitu:   1. Perlindungan,   2. Pencegahan,   3. 
Pengobatan.  Panduan tersebut berisikan langkah bagi penanganan balita 
saat belum tekena pneumonia (Melindungi dan Mencegah) dan langkah 
saat balita sudah sakit pneumonia (Merawat). Langkah tersebut adalah :

 » PERLINDUNGAN anak-anak dari pneumonia dengan cara pemberian 
ASI Ekslusif dan lanjutkan ASI hingga  dua tahun serta makanan 
pendamping  ASI yang memadai;

 » PENCEGAHAN pneumonia dengan vaksinasi, mencuci tangan dengan 
sabun, mengurangi polusi udara rumah tangga, pencegahan HIV dan 
profilaksis kotrimoksazol untuk anak yang terinfeksi dan terpajan HIV;

 » PENGOBATAN anak yang sakit Pneumonia dengan fokus memastikan 
bahwa setiap anak yang sakit memiliki akses ke jenis pengobatan yang 
tepat, baik dari petugas kesehatan berbasis masyarakat, atau di fasilitas 
kesehatan jika penyakitnya parah dan bisa mendapatkan antibiotik 
serta alat bantu pernapasan dengan oksigen yang diperlukan.

1 Di terjemahkan dari  Global action plan for pneumonia and diarrhoea (GAPPD) WHO&UNICEF, 
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia diakses tanggal 13-3-2020. 
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• Tindakan yang termasuk  melindungi anak-anak dari pneumonia 
dengan cara pemberian ASI Ekslusif dan lanjutkan ASI hingga  dua 
tahun serta makanan pendamping  ASI yang memadai.  Memberikan 
ASI eksklusif, yaitu memberikan ASI saja hingga 6 bulan pertama 
kehidupan (tanpa makanan atau cairan tambahan, termasuk air). 
ASI melindungi bayi dari penyakit dan menjamin kebutuhan gizi 
anak tercukupi. Pemberian ASI pada 23 hari pertama kehidupan 
bayi merupakan sebuah intervensi kunci untuk menurunkan angka 
kematian dan kesakitan. 1

2

• Pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) setelah enam bulan 
dan tetap dilanjutkan pemberian ASI hingga bayi berumur dua 
tahun. MPASI dan lanjut ASI hingga dua tahun akan menjamin 
kebutuhan gizi anak hingga dapat mencegah anak rentan sakit 
dan terhindar dari pneumonia.

3

• Berikan anak vitamin A minimal dua kali setahun. Suplementasi 
vitamin A dosis tinggi membantu menjaga sistem kekebalan tubuh 
yang kuat dan dapat mengurangi 24 persen penyebab kematian 
pada balita. Pemberian vitamin A diberikan di Posyandu setiap 
bulan Februari dan Agustus.

4

• Selain pengobatan, perawatan anak yang sakit juga perlu dilakukan 
untuk mengurangi kesakitan, seperti membantu membersihkan 
saluran pernapasan, mengurangi demam, menghindari dehidrasi 
dan juga pemberian makanan saat anak sakit.

Tindakan

1. Lambert LM (et all), 2013, Breastfeeding for reducing the risk of pneumonia morbidity and mortality in children under two: 
a systematic literature review and meta-analysis, BMC Public Health. 2013; 13(Suppl 3): S18.Published online 2013 Sep 17. 
doi: 10.1186/1471-2458-13-S3-S18, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3847465/ , diunduh 5-5-2020



II. Tujuan Pembelajaran
 l Ibu dapat  menyebutkan 3P (Perlindungan, 

Pencegahan, Pengobatan) dalam penanganan 
pneumonia pada anak 

 l Ibu menjelaskan proses ASI Ekslusif
 l Ibu dapat  berbagi pengalaman tentang pemberian 

MPASI yang baik

II. Peserta dan waktu 

Pengunaan Bidan dan Kader

Target 
peserta

Ibu hamil dan Ibu dengan balita di kelas ibu

Waktu 30 menit

Saluran 
komunikasi

Kelas ibu

Metode
1. 3M (Perlindungan, Pencegahan, 
pengobatan)
2. Paparan 5 Fakta Penting menyusui
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Metode 3. Pemetaan akar masalah menyusui
4. Berbagi cerita MPASI (Masalah dan solusi)

Alat bantu 
& bahan

1. Teknik pohon masalah tentang kendala 
menyusui
2. Menyusui dari sudut agama 
3. MPASI menu

II. Peserta dan waktu 



III. Tahap-Tahapan

Salam dan sapa serta perkenalan dengan para ibu
“Selamat pagi bunda cantik, biar saling kenal, hayo 
sebutkan nama panggilan bunda yang ada disini …”

Fasilitator diwajibkan mengarahkan diskusi mengenai tiga 
hal penting dalam penanganan pneumonia pada anak yaitu 
PERLINDUNGAN, PENCEGAHAN dan PENGOBATAN  
Pertanyaan bisa dimulai dengan:

Paparkan 3P (paparkan dengan sederhana, tujuan, 
tindakan yang dilakukan setiap tahapan dan kapan 
tindakan tersebut dilakukan serta alasan logis tindakan 
tersebut dilakukan) 

Buat kalimat tujuan dengan sederhana
“Kita akan belajar bersama hari ini tentang tiga langkah 
dalam penanganan pneumonia pada anak

TAHAP 1 : Pembukaan

TAHAP 2 : 3P (Perlindungan, Pencegahan, Pengobatan)

5 menit

10 menit
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Ajukan beberapa pertanyaan untuk menguji pemahaman 
para ibu. Misalnya, kegiatan apa yang digolongkan saat 
Perlindungan?, Pencegahan?, Pengobatan?

“Pembahasan kita saat ini akan mendiskusikan tentang 
ASI Ekslusif dan makanan pendamping bayi (MPASI) 
yang dapat melindungi balita dari pneumonia.” Mulai 
ajukan pertanyaan pada para ibu.

TAHAP 3: Melindungi (ASI Ekslusif  dan Lanjutkan ASI hingga 2 tahun 
serta MPASI )

10 menit

2

1

III. Tahap-Tahapan

Fasilitator harus memahami bahwa pada kelas ibu, sudah 
diberikan materi tentang ASI dan PMBA (Pemberian makan bayi 
dan anak) secara lebih mendalam, sebaiknya tidak mengulang 
materi yang sama. 

Fasilitator harus menyampaikan hubungan antara ASI dan 
MPASI dengan tindakan melindungi dari pneumonia. Langkah 
selanjutnya memberikan motivasi pada Ibu tentang menyusui 
dari berbagai sudut pandang untuk menyentuh perasaan para 
ibu.

“Apa itu ASI Ekslusif 6 bulan?“  “Mengapa harus 
enam bulan dengan ASI saja?” ”Bagaimana cara 
pemberiannya?” “Apa permasalahan yang mungkin 
dihadapi dalam pemberian ASI ekslusif ?”. 

2



“Apa itu MPASI? mengapa disebut pendamping ASI?”     
“Mengapa perlu ASI hingga 2 tahun?”

TAHAP 4: Melindungi (ASI Ekslusif  dan Lanjutkan ASI hingga 2 tahun 
serta MPASI )

10 menit

1

Lanjutkan diskusi tentang 3 fakta menarik tentang ASI. 
Yaitu : 

 ~ ASI adalah ibadah dan perintah agama
 ~ ASI dapat mencegah kanker payudara
 ~ ASI salah satu cara mencegah balita stunting

3

III. Tahap-Tahapan

Tiap kata di print dalam kertas A4 dan ajak para ibu 
diskusi dengan rileks (referensi bisa dilihat di lampiran)

Bagi peserta dalam 3 kelompok, minta peserta membuat 
satu atau dua menu harian untuk anak umur 6-9 bulan 
dan 9-12 bulan. Para Ibu diharapkan bisa mempersiapkan 
menu harian MPASI selama seminggu. Format menu :

2
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N
o

H
ari

Pagi
C

em
ilan pagi

Siang
C

em
ilan sore

Sore

1
M

inggu

2
Senin

3
Selasa

4
Rabu

5
K

am
is

6
Jum

at

7
Sabtu R

encana M
enu H

arian Bayi um
ur (6-9 bulan/9-12 bulan)  

* 
Setelah selesai kerja kelom

pok. M
inta sem

ua peserta m
enukar m

enu m
ereka

* 
M

inta para ibu photo dan upload m
enu m

ereka di m
edia sosial m

asing m
asing. D

engan 
m

enam
bahkan tagar #

STO
Ppneum

onia #
kelasibupenum

onia



IV. Bahan Bacaan

Anjuran Menyusui dalam 6 Agama1 

Agama Islam

 » H. Faishal Shadik, M.S.I atau Ustaz Faisal mengatakan ASI merupakan 
makanan dan minuman yang terbaik untuk bayi. Sejak lahir hingga 
berusia 6 bulan, bayi dianjurkan diberi ASI dan hanya ASI saja (eksklusif) 
untuk kemudian mendapat Makanan Pendamping ASI (MPASI) sambil 
dilanjutkan disusui hingga berusia 2 tahun.

 » Ustaz Faisal menyebut, hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat 
Al Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman 

 ىَلَعَو َةَعاَضَّرلا َّمِتُي نَأ َداَرَأ ْنَمِل ِنْيَلِماَك ِنْيَلْوَح َّنُهَدَالْوَأ َنْعِضْرُي ُتاَدِلاَوْلاَو
 َال اَهَعْسُو َّالِإ ٌسْفَن ُفَّلَكُت َال ِفوُرْعَمْلاِب َّنُهُتَوْسِكَو َّنُهُقْزِر ُهَل ِدوُلْوَمْلا
 اَداَرَأ ْنِإَف َكِلَذ ُلْثِم ِثِراَوْلا ىَلَعَو ِهِدَلَوِب ُهَّلُُدوُلْوَم َالَو اَهِدَلَوِب ُةَدِلاَو َّرآَضُت
 اوُعِضْرَتْسَت نَأ ْمُتْدَرَأ ْنِإَو اَمِهْيَلَع َحاَنُج َالَف ٍرُواَشَتَو اَمُهْنِّم ٍضاَرَت نَع ًالاَصِف
 َهللا اوُقَّتاَو ِفوُرْعَمْلاِب مُتْيَتاَءآَّم مُتْمَّلَس اَذِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج َالَف ْمُكَدَالْوَأ
{233} ُُريِصَب َنوُلَمْعَت اَمِب َهللا َّنَأ اوُمَلْعاَو

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan 
cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban 
demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 
keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 
tidak ada dosa bagimuapabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan,” (Al-Baqarah: 233). 
1 Anjuran Menyusui Dalam 6 Agama dari Kumparan.com, didownload 4/4/2020 link : 
https://kumparan.com/kumparanmom/anjuran-menyusui-dalam-6-agama-1raSctVte-
qo  
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IV. Bahan Bacaan

 » Pada Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 233 di atas, terdapat beberapa 
hal penting yang berkaitan dengan kegiatan menyusui. Pertama, 
menyusui ASI dari seorang ibu kepada bayinya merupakan sebuah 
ibadah dan bagian melaksanakan perintah Allah SWT, bahkan ada 
yang menyatakan wajib bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya.

 » Sesungguhnya Allah SWT adalah yang paling Maha Rahim (Maha 
Penyayang) bagi seluruh mahluk-Nya dari pada kasih sayangnya 
seorang ibu kepada anaknya, karena Allah SWT memerintahkan 
kepada para ibu untuk menyusui, padahal hal itu merupakan fitrah 
dan naluri mereka. Hal ini menunjukkan bahwa rahmat Allah SWT 
sangat jauh lebih luas dan agung daripada kasih sayang seorang ibu 
kepada anaknya.

 » Dalam kitab tafsir Fi-Zhilalil Qu’an karangan Sayyid Quthb, ketika 
membahas surat Al Baqarah ayat 233 dituliskan “Allah mewajibkan 
seorang ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh, karena 
Dia mengetahui bahwa masa-masa inilah yang sangat penting bagi 
anak dari semua aspek, baik aspek kesehatan atau kejiwaan. Berbagai 
penelitian kesehatan dan kejiwaan modern juga menegaskan bahwa 
masa dua tahun sangat penting bagi kesehatan pertumbuhan anak 
baik dari aspek kesehatan jiwa ataupun kesehatan fisik.”

 » “Jadi buat seorang muslimah, kegiatan menyusui bukan hanya karena 
alasan kesehatan tetapi yang terpenting adalah melaksanakan 
perintah dan kewajiban dari Allah SWT. Tentunya panggilan keimanan 
dan ke-Islam-an harus menjadi dasar pertama dan yang terkuat untuk 
melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dengan baik dan benar,” 
tambah Ustaz Faisal.

 » Hal kedua yang perlu diperhatikan dari ayat ini, bahwa perintah 
menyusui yang sempurna adalah selama dua tahun penuh. Menurut 
Ustaz Faisal, boleh dilakukan kurang dari dua tahun tetapi harus 
dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh suami dengan keridhaan 
keduanya dan kemashlahatan (kebaikan) bagi bayinya. Namun jika 
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menimbulkan madharat (kerugian) bagi anaknya maka hal itu dilarang.

 » Lalu yang ketiga, sangat perlu adanya partisipasi aktif ayah dalam 
proses menyusui, sehingga ibu berhasil menyusui bayinya secara 
eksklusif dan selama 2 tahun. Peran keluarga juga menjadi yang utama 
karena ibu bukanlah pelaku tunggal yang bertanggungjawab dalam 
pemberian ASI eksklusif.

 » Dalam hal ini keluarga terdekat yakni suami atau ayah juga menjadi 
faktor dominan dalam memberikan dukungan pada ibu dan bayi. 
“Breastfeeding father (Ayah ASI) merupakan istilah populer bagi ayah 
yang mendukung dan berperan aktif membantu ibu dalam menyusui 
sangat menentukan keberhasilan pemberian ASI eksklusif,” jelasnya.
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Kristen Protestan

Pdt. Fonny Elizabeth Zega S.Th dari GBI Jagakarsa untuk mengetahui 
seperti apa anjuran menyusui dalam agama Kristen Protestan.
“Menyusui merupakan perwujudan untuk menjalani hukum kasih yang 
diajarkan Yesus,” ujarnya 
Pendeta Fonny kemudian menjelaskan ada kisah Musa dan Samuel di 
mana di dalamnya jelas diceritakan bagaimana seorang ibu berkewajiban 
untuk menyusui anak sebagai bentuk perwujudan kasih seorang ibu. 

Kisah Musa Keluaran 2;1-10, kemudian kisah Nabi Samuel 1 Samuel 1:21-
23, berbunyi:
“1:21 Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan 
korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. 1:22 
Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya: “Nanti 
apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan 
menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya.” 1:23 
Kemudian Elkana, suaminya itu, berkata kepadanya: “Perbuatlah apa 
yang kaupandang baik; tinggallah sampai engkau menyapih dia; hanya, 
Tuhan kiranya menepati janji-Nya.” Jadi tinggallah perempuan itu dan 
menyusui anaknya sampai disapihnya.”

Dilanjutkan dengan rujukan lain yang tertera pada Kejadian 49:25 yang 
berisi janji Tuhan berkat bagi setiap ibu dan calon ibu kejadian. Serta 1 
Petrus 2:2 berbunyi “Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang 
selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya 
kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan.”

Adapun ayat pendukungnya tertera pada Lukas 11:27 yang berbunyi 
“Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari 
antara orang banyak dan berkata kepada-Nya: “Berbahagialah ibu yang 
telah mengandung Engkau dan susu yang telah menyusui Engkau.”
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Katolik

Romo Benny Susetyo yang menjelaskan bahwa dalam agama Katolik, 
sebenarnya tidak ada ayat yang mengatakan secara gamblang mengenai 
anjurannya.

Namun beliau mengingatkan, dalam perkawinan di agama Katolik tidak 
boleh ada perceraian agar memiliki tanggung jawab pada keluarga, salah 
satunya adalah ASI yang dibutuhkan anak agar kualitas gizi terpenuhi.

“Kewajiban ajaran Gereja berdasarkan inspirasi dalam kitab suci 
dikatakan bagaimana istri dan suami saling menghormati, saling menjaga 
rumah tangga dan anak-anak baik,” ujarnya. 
 
Romo menambahkan dalam membentuk sebuah keluarga juga perlu 
kehangatan interaksi. “Maka dalam studi kedokteran, ASI membantu 
anak bukan hanya karena gizi tapi juga kedekatan dengan orangtua,” 
ungkapnya.

Maka dari itu, suami istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam 
memberikan ASI pada bayi. 

“ASI diciptakan Tuhan untuk anugerah mampu memberikan bayi ikatan 
cinta kasih orang tua sebagai bagian bagian intimasi dan relasi antara 
ibu dan anak sebagai pembentukan karakter,” tutupnya.
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Hindu

Untuk pemaparan mengenai anjuran menyusui dalam agama Hindu, 
Pinandita Agni Putu Asiagama, Wakil Ketua Yayasan Wahana Damai 
menjelaskan  merujuk pada buku Yajur Veda Bab 17 sloka 87 nirder pra 
gr 1.16.20 untuk menjelaskan mengenai anjuran pemberian ASI. Adapun 
kutipan dari buku tersebut adalah:

Mantra mengisap susu ibu yang kanan berbunyi: 

Om imam stanamurjjasvantam dhayapam prapinamagne 
sarirasya madhye,tsam jusasva madhumantamarvantsamudriyam 
sadanamavisasva.

Artinya: “Oh, Nak! Di sini untuk menjaga dirimu agar kuat dan tangguh di 
antara laki-laki yang menyusui susu ibumu yang sehat, sehingga engkau 
menjadi sehat oleh air susu ibumu. Semoga kamu melewati masa bayimu 
dengan menyukai susu ibumu yang sangat lezat yang memuaskanmu 
bagaikan di dalam taman bunga yang indah. Semoga kamu agar bukan 
hanya mendapatkan pengetahuan duniawi melainkan bersama dengan 
ilmu pengetahuan rohani dan surgawi,”
Mantra ini mempunyai makna bahwa air susu ibu tidak hanya mengandung 
ilmu duniawi yaitu unsur material saja, tapi juga ilmu surgawi yakni unsur 
ke-Tuhan-an berupa cinta kasih
Kemudian untuk mantra mengisap susu yang kiri berbunyi:
 Om yaste stanah sasayo yo mayobhuryo ratnadha varuvidyah sudatrah 
Yena visva pusyasi varyani sarasvati tamiha dhatavekah
Artinya: “Oh, istri yang bijaksana tentang ilmu pengetahuan, kamu 
memberikan air susumu yang merupakan sumber kenikmatan demi 
perkembangan anggota tubuh bayi yang memiliki kualitas bagaikan 
pengaruh logam mulia dan intelek yang cerdas,”
Selanjutnya ada, mantra yang berbunyi Anagadnagatsambhavasi 
hrdayadadhijayase Vedovai putranamasi sajiva saradah satam yang 
artinya 
“Oh nak kamu lahir dari bagian tubuhku dan lahir melalui kalbuku, 
kamu anakku dan kamu sama dengan veda yang merupakan ilmu yang 
diyakini,”
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Tak hanya itu, ia menambahkan bahwa dalam agama Hindu tepatnya di 
kitab Purana ada dua unsur pemberi air nektar atau air susu yaitu, Go 
Matha dan Metru Devo Bava.
Go Matha atau sapi dihormati karena sebagai pemberi nektar kehidupan 
yaitu susu. Sementara Metru Devo Bava adalah ibu (orang tua) yang 
selalu memberi nektar kehidupan atau ASI.

“Maka dari itu seorang anak harus memuliakan ibunya karena dia 
memberikan zat kehidupan baik di dalam rahim maupun di luar rahim 
ibu. Dan ibu-lah yang pertama kali memberi nektar kehidupan setelah 
bayi lahir maka ibu bergelar Metru Devo Bhava yakni wakil Tuhan di 
dunia ini,” ungkapnya.

Buddha

Kemudian dari agama Buddha, informasi dari Hendry Frilu atau Biksu 
Tenzin Konchog selaku Sekretaris Pribadi Kepala Biara Indonesia Gaden 
Syeydrup  mengatakan bahwa tidak ada pernyataan yang menyingung 
anjuran menyususi secara eksplisit, namun dirinya merujuk pada Kitab 
Komentar, Sutra Bakti Seorang Anak.

Biksu Tenzin menjelaskan, dalam praktik agama Buddha dibagi menjadi 3 
hal, yaitu: belajar, merenung dan meditasi. Untuk meditasi sendiri dibagi 
menjadi berbagai macam kualitas batin, contohnya kemurahan hati, 
kesabaran, serta cinta kasih.

“Cinta kasih terkait dengan pengembangan yang disebut dengan 
bodhicitta yaitu satu keinginan untuk mencapai pencerahan atau ke-
Buddha-an demi kebahagiaan semua makhluk,” tambahnya.

Cara paling efektif untuk mendapat bodhicitta yakni mengingat bahwa 
semua makhluk adalah ibu. “Ada salah satu poin menyebutkan kebaikan 
ibu kepada anaknya, ibu merawat anakanya mulai dari bayi kemudian 
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besar sampai dewasa, dia sangat menyangi anaknya. Salah satu contoh 
yang diangkat terkait menyusui mengingat kebaikan ini,” jelas Biksu Tenzi.

Khonghucu

Agama Khonghucu, dari Tan Minggayani, Koordinator Bidang Pembinaan 
Anak Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN). 

Untuk anjuran menyusui bayi dalam agama Khonghucu, dirinya 
mengatakan ada di dalam Lun Gi (Sabda Suci) II : 6 Nabi Kongzi yang 
bersabda: “Orang tua akan merasa sedih bila anaknya sakit.”

Hal ini pun merupakan hukum keterikatan jiwa antara orang tua dan 
anaknya. Meskipun jarak memisahkan mereka, orang tua dan anak bisa 
saling merasakan bila ada yang rindu ataupun sakit. 
“Jadi maksudnya, sejak dalam kandungan sampai maut memisahkan 
orang tua berusaha menjaga kesehatan fisik bahkan jiwa dan kelakuannya 
anaknya agar menjadi seorang manusia yang dapat dipercaya. Salah 
satunya dengan menyusui atau memberi ASI sejak bayi baru lahir, agar 
sehat,” tutur Ibu Minggayani.

Penjelasannya ini sesuai dengan keterangan dari dr. Utami bahwa ASI 
memiliki nutrisi paling lengkap yang diperlukan anak bayi agar dapat 
tumbuh sehat. ASI juga mengandung banyak zat penting seperti makrofag, 
limfosit dan antibodi yang dapat mencegah bayi terinfeksi dari berbagai 
penyakit.

ASI juga sangat cocok dengan sistem pencernaan bayi yang masih 
peka atau belum sempurna karena komposisi ASI akan berubah seiring 
dengan pertumbuhan dan sesuai dengan kebutuhan bayi. Tak hanya itu, 
bayi dan ibu yang memberikan dan diberikan ASI juga dapat terhindar 
dari penyakit kanker payudara, struk, diabentes, osteoporosis hingga 
obestitas.



Jalan Bangka IX No. 40 A,B. RT.1/RW.10, Pela Mampang, Mampang 
Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12720

Phone: (021) 7824415

Susu Ibu saja hingga bayi umur enam bulan, 
ditambahkan MPASI dan lanjutkan ASI hingga dua 
tahun.

Tuntaskan imunisasi untuk anak. Utamanya 
Campak dan Rubella (MR), Diphtheria Pertussis 
Tetanus (DPT), dan Haemophilus Influenzae tipe B 
(HiB) dan upayakan PCV

Obati  anak sakit. Bawa segera ke layanan kesehatan 
terdekat

Pastikan kecukupan gizi anak dan hidup bersih sehat


