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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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WHO dan UNICEF  memeringatkan bahwa setiap  39 detik. satu anak 
meninggal akibat pneumonia. Angka kematian anak akibat pneumonia 
lebih tinggi dibandingkan akibat penyakit lain, namun penyakit dan 
kematian ini dapat dicegah .1

Pneumonia juga merupakan penyebab kematian Balita terbesar di 
Indonesia2 . Pada tahun 2018, diperkirakan sekitar 19.000 anak meninggal 
dunia akibat pneumonia. Estimasi global menunjukkan bahwa setiap satu 
jam ada 71 anak di Indonesia yang tertular pneumonia.

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 timbulnya gejala kesulitan bernapas, seperti 
napas cepat dan terlihat sesak dan tubuh kekurangan asupan oksigen.

Risiko terjangkit pneumonia jauh lebih besar dialami anak-anak yang 
sistem daya tahan tubuhnya lemah akibat penyakit lain seperti HIV 
dan malnutrisi, atau mereka yang hidup di lingkungan dengan kadar 
pencemaran udara tinggi serta kurangnya perilaku hidup bersih dan 
sehat (PHBS), misalnya : tidak melakukan cuci tangan, akses air bersih 
yang rendah dan lainya.3 Penyakit-penyakit tersebut dapat dicegah 
dengan vaksin dan mudah diobati dengan menggunakan antibiotik yang 
harganya terjangkau apabila didiagnosis secara tepat.

1 Press release UNICEF dalam https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/lembaga-kese-
hatan-dan-anak-memeringatkan-satu-anak-meninggal-akibat-pneumonia-setiap di akses 31 Maret 
2020 
2 Kevin Watkins, Chief Executive of Save the Children, https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releas-
es/lembaga-kesehatan-dan-anak-memeringatkan-satu-anak-meninggal-akibat-pneumonia-setiap di akses 
31 Maret 2020 
3 https://globalhandwashing.org/about-handwashing/why-handwashing/health/
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Pneumonia dapat disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, maupun jamur.
Bakteri tersering penyebab pneumonia pada balita adalah Streptococcus 
pneumonia dan Haemophilus influenza .1

Faktor risiko terjadinya pneumonia dan kematian karena pneumonia 
adalah: malnutrisi; keadaan yang menyebabkan lemahnya reflek batuk 
seperti pada penderita cerebral palsi dan penyakit neurologi; gangguan 
sistem imun seperti pada penderita HIV, Sindrom Down, dan defisiensi 
sistem imun kongenital; tidak mendapat ASI; tidak mendapat imunisasi, 
serta terpapar polusi udara di dalam dan di luar ruangan.

  

1 Tatalaksana pneumonia balita di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama,  Kementerian Kes-
ehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2017
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Infeksi pneumonia umumnya  diawali dengan mengganggu sistem 
pernapasan bagian atas (hidung dan tenggorokan). Gejala penyakit 
yang umum terlihat seperti: pilek, batuk, panas dan sakit tenggorokan. 
Lalu infeksi tersebut akan berpindah menuju paru-paru, yang kemudian 
menghambat pergerakan udara dalam paru-paru, sehingga penderita 
akan  semakin mengalami  kesulitan dalam bernapas hingga sesak napas 
parah. Pneumonia (infeksi paru) ditandai dengan napas cepat dan atau 
Tarikan Dinding Dada Bagian Bawah Ke Dalam (TDDK). (WHO, 2014)

Petugas kesehatan perlu mengenali anak menderita pneumonia 
dengan gejala batuk dan atau kesukaran bernapas yang membutuhkan 
pengobatan dengan antibiotik. 

Terdapat tiga hal penting yang saling berkaitan terkait penanganan 
pneumonia pada anak, yaitu 

GEJALA PNEUMONIA 
PADA ANAK

PERLINDUNGAN, PENCEGAHAN DAN 
PENGOBATAN PNEUMONIA PADA ANAK

Perlindungan
anak dari pneumonia

Pencegahan
terjadinya pneumonia

Pengobatan
jika anak terserang pneumonia
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Tindakan  perlindungan anak dari pneumonia adalah tindakan yang 
dilakukan dengan tujuan untuk menjaga anak-anak tetap sehat dan 
bebas dari penyakit. Beberapa tindakan yang harus dilakukan yaitu:

 l Memberikan ASI eksklusif, dengan 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 bayi hingga 23 
bulan pertama ada intervensi kunci untuk mengurangi kesakitan 
dan kematian akibat pneumonia.1 

 l 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. 

 l Berikan anak vitamin A minimal dua kali setahun.  Suplementasi 
vitamin A dosis tinggi membantu menjaga sistem kekebalan tubuh 
yang kuat dan dapat menurunkan risiko penyebab kematian karena 
pneumonia pada balita hingga 24 %. Pemberian vitamin A diberikan 
di Posyandu setiap bulan Februari dan Agustus.

1. Lamberti,LM et.all, Breastfeeding for reducing the risk of pneumonia morbidity and mortality in chil-
dren 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/   ( diakses pada 6-5-2020) 
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Pencegahan
terjadinya pneumonia

Pencegahan terjadinya pneumonia pada anak bertujuan untuk membantu 
menghentikan penularan penyakit dan mencegah anak-anak menjadi 
sakit. Beberapa tindakan untuk mencegah adalah:

 l Memberikan Imunisasi dasar 
Pneumonia disebabkan oleh bebagai jenis penyakit. Imunisasi dasar 
yang telah dijalankan oleh Kementerian Kesehatan dapat mencegah 
anak dari pneumonia terutama yang bersumber dari campak, 
pertussis dan haemophilus influenzae tipe b (Hib). Penggunaan 
vaksin terhadap campak dan pertusis dalam program imunisasi 
nasional secara substansial mengurangi penyakit radang paru-paru 
dan kematian pada anak-anak.

 l Mengurangi polusi udara rumah tangga 
Anak–anak yang terkena paparan polusi udara dalam rumah 
memiliki risiko dua kali lebih besar terkena pneumonia. Polusi udara 
dalam rumah bisa dihasilkan dari asap pembakaran untuk memasak 
(seperti: kayu bakar, batu bara) dimana tidak terdapat jendela 
atau cerobong asap. Paparan dari kotoran limbah hewan ternak 
yang dipelihara berdampingan dengan rumah menjadi salah satu 
penyebab. Penyebab polusi udara dalam rumah yang lain adalah 
paparan dari asap rokok orang dewasa di dalam rumah pada balita. 
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Pengobatan
jika anak terserang 
pneumonia

Tindakan pengobatan tepat waktu dan sesuai dapat menyembuhkan 
anak-anak dari pneumonia dan memastikan kelangsungan hidup 
menyelamatkan anak-anak dari pneumonia membutuhkan tindakan 
segera dan mengenali tanda-tanda bahaya seperti pernapasan cepat, 
demam, sesak. 

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
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Pesan kunci untuk Perlindungan, Pencegahan dan Pengobatan Pneumonia 
pada anak dirangkum dalam 4 pesan kunci perilaku utama yang disingkat 
dengan STOP.

STOP Pneumonia terdiri dari pesan dibawan ini :

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
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II. Tujuan Pembelajaran

III. Peserta dan waktu 

 l Peserta dapat memperagakan  cara menyusui 
pada anak sakit

 l Peserta dapat memperagakan tiga cara untuk 
memberikan ASI pada saat ada gangguan 
pernapasan pada bayi.  

Penggunaan Bidan dan Kader

Target 
peserta

Ibu dengan balita

Waktu 30 menit

Saluran 
komunikasi

Posyandu

Metode Peta pernapasan anak

Alat bantu & 
Bahan

Gambar sistem pernapasan 
manusia
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IV. Tahap-Tahapan

Salam dan sapa para ibu, tanya kabar ibu dan anak.

Mulai dengan permainan “sambung - kata” lebih detail 
lihat pada lampiran.

Sampaikan tujuan pertemuan dalam bahasa yang 
sederhana.

Tanyakan apakah ada nama daerah atau nama lokal 
dari penyakit yang memiliki gejala serupa dengan 
Pneumonia? Minta ibu menjelaskan.

Cairkan suasana dengan membuat permainan atau 
kegiatan lainnya.

TAHAP 1 

TAHAP 2 

5 menit

10 menit

1

2

3

1

2
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Tunjukan gambar pernafasan manusia. Gambarkan 
bahwa Pneumonia menyerang paru-paru dan berkibat 
sesak nafas. 

Jelaskan tentang 4 pesan perilaku kunci untuk 
penanganan Pneumonia pada anak. Tunjukan gambar 
STOP 

Praktikan senam STOP (jika memungkinakan pakai 
musik)

TAHAP 3
10 menit

1

2

3
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IV. Bahan Bacaan

Permainan
SAMBUNG KATA

Tujuan   :  Peserta dapat menyebutkan penyakit dan gejala penyakit  
    pada anak.
    Peserta dapat menyebut gejala penyakit pneumonia.
Peserta  : 8-12 orang ibu hamil dan ibu dengan balita.
Alat dan bahan : Kertas yang dibentuk bulat menyerupai bola.

Langkah Permainan :

1. Kader atau nakes mengumpulkan ibu-ibu sebanyak 8-12 orang dan  diminta berdiri     
dengan bentuk lingkaran.

2. Kader/nakes menceritakan peraturan permainannya:
a. Permainan ini disebut dengan permainan sambung kata, artinya setiap satu kata yang 

diucapkan ibu harus dijawab dengan satu kata lain dengan cepat oleh ibu yang di-
tunjuk. Jawaban harus sesuai dengan tema yaitu : Kata “nama penyakit anak” harus 
disambung dengan “gejala penyakit tersebut”. “Misalnya: jika seorang ibu menyebut 
kata : “diare”, maka ibu yang akan ditunjuk selanjutnya menjawab dengan gejala diare, 
seperti “mencret” (cukup satu kata saja)”. “Silahkan menggunakan bahasa atau istilah 
daerah/lokal”

b. Cara permainannya, sebagai berikut :
• “Saya memiliki bola dari kertas, saya akan melempar bola ini ke salah satu dari 

ibu sambil menyebut satu nama penyakit anak, dan selanjutnya ibu yang menerima 
bola harus segera menjawab gejala penyakit yang telah disebut dan segera melem-
par bola tersebut ke ibu yang lain dengan  menyebutkan  nama penyakit baru,  
ibu penerima bola dan menyebut gejala penyakit, lalu melemparkan bola  sambil 
menyebut penyakit lainnya”.

• “Jawaban harus cepat dan bola harus segera dilempar. Jika ada ibu yang tidak bisa 
menjawab, maka ibu tersebut harus mengulangi nama penyakit yang disebutkan 
sebelumnya.”

3. Kader/nakes terlibat dalam permainan ini. Biarkan permainan terjadi secara alami, saat 
ditengah permainan saat  mendapatkan  kesempatan untuk  menyebutkan penyakit 
“Pneumonia”. Saat, ibu penerima bola tidak bisa menjawab gejalanya, maka ibu tersebut 
harus mengulang kata “Pneumonia” dan melemparkan bola ke ibu yang lain, jika ibu lain-
nya tidak bisa mejawab, maka harus melakukan hal yang sama.

4. Kader/nakes menjelaskan tentang Pneumonia dan tanya jawab.
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Catatan
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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


