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Kata Sambutan
Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia 

Cabang DKI Jakarta

Bismillahirohmanirohim

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenannya 
kita dapat menerbitkan kumpulan materi simposium bertemakan Anak 
sehat, tinggi, dan cerdas. Kegiatan rutin ini dilakukan setiap tahunnya 
oleh pengurus IDAI Jaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan 
perubahan perilaku para anggotanya dalam menghadapi masalah kesehatan 
anak. Adapun pemilihan topik berkaitan dengan kebutuhan praktis sehari-
hari para dokter anak di Jakarta dan menyambung kegiatan seminar 
kesehatan untuk masyarakat dengan topik yang sama. 

Pada kesempatan ini akan dibahas topik penting terkait 1000 hari 
pertama kehidupan sejak dalam kandungan, upaya-upaya promotif yang 
dilakukan, dan beberapa topik penunjang penting untuk mencapai tumbuh 
kembang yang optimal. Secara garis besar dibagi dalam beberapa sesi 
mengenai pentinganya upaya kesehatan pada awal kehidupan, beberapa 
upaya promotif yang dapat dilakukan oleh dokter anak, penyakit-penyakit 
yang sering dijumpai pada anak, dan paparan dari pakar di luar bidang 
kesehatan anak yaitu terkait aktivitas fisik, konsultasi ke dokter gigi, dan 
pendidikan anak yang tepat sesuai usianya. Pada hari pertama akan dilakukan 
workshop dengan tema Kedaruratan alergi pada anak, evaluasi dan tata 
laksana status epileptikus, manajemen hemodinamik pada syok sepsis dan 
DSS, Teknik berkomunikasi bagi dokter spesialis anak.

Para pembicara pada simposium ini meliputi beberapa Unit Kerja 
Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang DKI Jakarta, dan para pakar di 
bidang lainnya seperti dari dokter ahli kebidanan dan kandungan, pakar 
dari kedokteran olahraga, dokter gigi spesialis Orthodontics, dan pakar 
pendidikan di Indonesia. Selain menimba ilmu, para peserta  akan dihibur 
oleh persembahan tampilan seni yang dibawakan oleh para mahasiwa 
fakuktas kedokteran Universitas Indonesia. 

Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya 
kepada pihak panitia, para moderator, para pembicara atas kesediaan 
waktunya untuk bicara pada forum PKB kali ini demikian pula kepada 
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para mitra yang mendukung terlaksananya kegiatan PKB IDAI Jaya di 
penghujung tahun 2016. Tak ada gading yang tak retak, demikian pula 
pada kegiatan pelaksanaan PKB kali ini. Kami panitia pelaksana mohon 
maaf atas kekurangan pada kegiatan ini, mohon diberikan kritik dan saran 
yang bersifat membangun agar kegiatan ini dapat memenuhi harapan dan 
keinginan seluruh anggota IDAI khususnya cabang DKI Jakarta

Selamat mengikuti PKB ini, semoga ilmu yang kita dapat berguna dalam 
menunjang kesehatan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

DR. Dr. Rini sekartini, Sp.A(K)
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Teman sejawat peserta PKB XIII IDAI Jaya yang saya hormati

Assalamu’alaikum wr.wb.

Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah swt., 
dengan rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan kesehatan dan waktu 
sehingga dapat berkumpul di ruangan ini untuk sama-sama mengikuti acara 
PKB XIII IDAI Jaya dengan topik “Kiat membuat anak sehat, tinggi, dan 
cerdas”.  Anak yang sehat, tinggi dan cerdas adalah impian setiap orangtua 
dan juga negara sehingga kelak anak ini akan menjadi generasi penerus dan 
pemimpin yang tangguh di kemudian hari yang akan membawa harum 
bangsa kita dalam segala hal. Untuk menciptakan hal ini maka menjadi 
tanggung jawab kita semua khususnya dokter spesialis anak yang dengan 
upaya promotif, preventif serta kuratif diharapkan dapat mewujudkan 
impian ini. Oleh karena itulah IDAI Jaya mengangkat topik ini pada PKB. 
Pembicara yang akan membawakan makalahnya terdiri dari dokter spesialis 
anak yang ahli dalam hal tumbuh kembang, perinatologi, nutrisi, endokrin, 
gastroenterologi, respirologi, neurologi, dari kalangan anggota IDAI Jaya, 
juga dokter spesialis obstetri dan ginekologi serta dokter gigi dan  terakhir 
pakar pendidikan.  

 Acara PKB IDAI selalu mengetengahkan masalah terkini untuk 
meningkatkan keterampilan dokter anak, dokter umum dan dokter spesialis 
lainnya serta mahasiswa untuk mempertajam kemampuannya dalam 
menegakkan diagnosis, mena talaksana pasien anak yang ditemukan dalam 
praktik sehari-hari. Kegiatan PKB ini terdiri dari simposium serta workshop 
tentang: tata laksana alergi, epilepsi, syok sepsis dan dengue syok syndome, 
serta teknik berkomunikasi dari John Robert Power. Topik yang kami 
pilih adalah topik terbaru dan praktis yang dapat diterapkan di lapangan. 
Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan teman sejawat 
seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Praktik Kedokteran.

 Kami selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih kepada 
semua pembicara, fasilitator, semua anggota panitia yang telah bersedia 
meluangkan waktunya ikut berperan pada acara PKB IDA ini. Tak lupa 
pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua mitra yang telah 
berpartisipasi sehingga berperan dalam mensukseskan acara PKB XIII IDAI 

Kata Sambutan 
Ketua Panitia PKB XIII IDAI Jaya
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Jaya ini. Kami atas nama ketua panitia meminta maaf jika ada kekurangan 
dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga Allah swt. meridhoi segala upaya 
kita. Amin.  Selamat mengikuti PKB .

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Hormat kami

Ketua Panitia PKB XIII IDAI Jaya
Prof. DR. Dr. Mulyadi M. Djer, SpA(K)
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Kata Pengantar Tim Penyunting

tinggi, dan cerdas. IDAI Cabang DKI Jakarta pada tanggal 4 Juni 2016 
telah membuat Temu Wicara Kesehatan Anak dengan tema “Bagaimana 
Menjadikan Anak Sehat, Tinggi, dan Cerdas” secara serentak di Rumah 
Sakit dan Klinik di DKI Jakarta, dan memecahkan rekor dunia untuk 
mengadakan seminar serentak mengenai topik kesehatan. Masyarakat telah 
diperkenalkan konsep sehat, tinggi, dan cerdas untuk anak.

Saatnya sekarang  para sejawat dokter anak membahas bersama 
bagaimana menyiapkan bayi dan anak agar sehat, tinggi, dan cerdas.

Pada Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB) ke XIII diangkat 3 
sesi yaitu sesi awal kehidupan anak,  sesi preventif  tumbuh kembang yang 
optimal dan sesi penunjang optimalisasi tumbuh kembang anak. Setiap sesi 
diisi oleh ahli yang sesuai untuk topik yang dirancang dalam tiap sesi.

Harapan kami, makalah yang terkumpul pada buku PKB XIII 
membantu sejawat dokter anak untuk menyiapkan bayi dan anak yang dalam 
perawatannya untuk dapat sehat, tinggi, dan cerdas dan secara bersama-sama 
dokter anak Indonesia dapat membuat  generasi anak yang sehat, tinggi, 
dan cerdas.

Jakarta, 22 November 2016

DR.Dr. Hanifah Oswari, SpA(K)
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Proses Pertumbuhan Intrauterin:
Aspek Penting yang Perlu Diperhatikan
Yuyun Lisnawati

Tujuan: 
1. Mengetahui pertumbuhan intrauterin yang normal dan kurang
2. Mengetahui faktor-faktor yang berperan pada pertumbuhan janin
3. Mengetahui cara pemantauan pertumbuhan janin

Kehamilan adalah anugerah Tuhan. Kehamilan bukan sekedar 
keberhasilan pembuahan sampai lahir bayi, tetapi bagaimana 
merawat janin yang sesungguhnya. Seribu hari pertama kehidupan 

yang dimulai sejak  hasil konsepsi terbentuk di dalam kandungan sampai 
anak usia 2 tahun, akan mempengaruhi berat lahir, kesehatan bayi, tumbuh 
kembang dan kecerdasan anak selanjutnya. 

Definisi
Pertumbuhan janin intrauterin sering dikaitkan dengan berat janin. 
Pengertian sebenarnya adalah serangkaian kejadian yang tersusun atas 
diferensiasi organ, pertumbuhan jaringan, organ dan maturasinya. 
Pertumbuhan janin intrauterin terbagi menjadi 3 fase yaitu fase hiperplasia 
yang terjadi pada 16 minggu pertama kehidupan, fase hiperplasia dan 
hipertrofi selular yang terjadi hingga minggu ke-32 kehamilan dan ditutup 
dengan fase hipertrofi selular yang terus terjadi hingga persalinan.1

Pertumbuhan intrauterin yang baik akan menghasilkan berat lahir bayi 
yang sesuai standar, yaitu antara persentil 10  sampai persentil 90 sesuai 
usia kehamilan, kelamin dan ras, tanpa gambaran malnutrisi dan hambatan 
pertumbuhan. Bayi berat lahir rendah adalah bayi  yang mempunyai berat 
lahir di bawah 2500 g. Ada dua istilah untuk bayi kecil yaitu pertumbuhan 
janin terhambat (PJT) atau  intra-uterine growth retardation (IUGR) dan 
kecil untuk masa kehamilan (KMK) atau small for getational age (SGA).  
Kedua istilah  digunakan untuk bayi berat lahir di bawah persentil 10 pada 
usia gestasi seharusnya atau dua standar deviasi di bawah  populasi normal 
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berdasarkan grafik pertumbuhan. Istilah PJT dan KMK sering digunakan 
sinonim walau sebenarnya terdapat perbedaan. Istilah PJT ditujukan pada 
bayi  yang lahir dengan tampilan klinis malnutrisi karena mengalami 
hambatan pertumbuhan intrauterin disertai Doppler arus darah yang 
tidak normal atau volume amnion yang berkurang. Istilah KMK hanya 
berdasarkan berat lahir tanpa mengaitkan dengan pertumbuhan intrauterin 
dan karakteristik fisis bayi saat lahir. 2,3 

Berat janin di bawah standar, belum tentu disebabkan hambatan 
pertumbuhan. Perhitungan usia gestasi yang salah, siklus haid yang tidak 
teratur, penggunaan kontrasepsi hormonal dalam 3 bulan terakhir sebelum 
hamil, turut berpengaruh. Pertumbuhan janin terhambat berhubungan 
dengan risiko kelahiran preterm dan bayi berat lahir rendah.  Kondisi ini 
dapat menimbulkan masalah neonatal akut antara lain: asfiksia, penyakit 
membran hialin, perdarahan intrakranial, hipotermia, gangguan metabolik 
dan infeksi neonatal. Sedangkan komplikasi jangka panjang antara lain: 
gangguan pendengaran dan penglihatan, retinopati prematuritas, gangguan 
neurologis, retardasi mental dan risiko menderita penyakit kronik non-
infeksi saat dewasa (non-communicable disease). Angka kematian bayi 
meningkat dan tumbuh kembang anak terganggu, yang lambat laun akan 
mempengaruhi kualitas bangsa.4 

Faktor-faktor yang berperan pada pertumbuhan 
janin
Pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin umumnya dipengaruhi 
oleh faktor maternal, antara lain: indeks massa tubuh, status nutrisi, dan 
penyakit-penyakit pada ibu seperti hipertensi, preeklamsia, infeksi, diabetes 
mellitus dan autoimun. Pada plasenta, kelainan pada struktur atau letak 
dapat menimbulkan gangguan aliran darah fetoplasenta. Sedangkan faktor 
pada janin yaitu kelainan bawaan mayor, volume ketuban dan genetik, dapat 
mempengaruhi pertumbuhannya. 

Faktor maternal
Indeks massa tubuh
Status gizi ibu sebelum hamil berpengaruh pada kesehatan ibu saat hamil 
dan perkembangan janin. Indeks massa tubuh saat pembuahan yang baik 
adalah sesuai standar (18,5–25). Indeks massa tubuh yang kurang (kurus) 
mempunyai kaitan dengan peningkatan risiko kelahiran preterm dan 
melahirkan bayi dengan berat lahir rendah.5,6  Obesitas saat konsepsi (IMT 
≥ 30 kg/m2) mempunyai risiko  lebih dari dua kali lipat terkena hipertensi/
preeklamsia dan diabetes mellitus gestasional. Preeklamsia meningkatkan 
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risiko kelahiran preterm dan bayi berat lahir rendah. Sedangkan diabetes 
gestasional berhubungan dengan risiko makrosomia, kematian janin 
intrauterin, neonatus hipoglikemia, penyakit membran hialin karena 
gangguan maturitas paru dan cenderung mengalami obesitas saat dewasa.5,7 

Peningkatan berat badan 

Tabel 1  Rekomendasi penambahan Berat badan (BB)8 

Komposisi Tubuh Indeks Massa 
Tubuh 
(kg/m2)

Penambahan BB
Trimester  1 
(total)

Trimester 2 dan 3 Total Penambahan 
BB

Kurus < 18,5 1,0 – 3,0 kg 0,44 – 0,58 kg/mg 12,5 – 18,0 kg
Normal 18,5 - 25 1,0 – 3,0 kg 0,35 – 0,5   kg/mg 11,5 – 16,0 kg
Gemuk 25 - 30 1,0 – 3,0 kg 0,23 – 0,33 kg/mg  7,0  – 11,5 kg
Obes ≥ 30 0,2 – 2,0 kg 0,17 – 0,27 kg/mg  5,9  –   9,0 kg

Peningkatan berat badan selama kehamilan yang berlebihan  
mempunyai risiko 3 kali lipat terkena hipertensi dan 4 kali lipat terkena 
preeklamsia.7 Peningkatan berat badan yang berlebihan terutama di awal 
kehamilan berhubungan dengan peningkatan risiko diabetes gestasional 
dan bayi besar. 9 

Nutrisi
Kebutuhan gizi akan meningkat sesuai fase kehamilan, tidak hanya 
karbohidrat, protein, lemak tetapi juga vitamin dan mineral. Banyak 
penelitian membuktikan bahwa nutrisi maternal tidak hanya berperan 
penting pada pertumbuhan janin intrauterin tetapi juga mempengaruhi 
fungsi memori, konsentrasi, intelektual, mood dan emosi seorang anak di 
kemudian hari.3,10 

Malnutrisi (nutrisi buruk) merujuk tidak hanya pada kurangnya asupan 
energi dan protein (makronutrien) tetapi juga satu atau beberapa jenis 
vitamin/mineral (mikronutrien). Malnutrisi dapat disebabkan oleh asupan 
energi non-nutrisi yang berlebih atau asupan makanan bernutrisi yang 
kurang. Diet yang baik tidak hanya kuantitas makanan tetapi juga kualitas.  
Defisiensi mikronutrien sering tidak diketahui padahal dapat meningkatkan 
risiko bayi berat lahir rendah, kelahiran preterm dan  kelainan bawaan.3,10 
Bayi berat lahir rendah, ketika tumbuh berisiko mengalami hambatan 
kognitif,  hambatan pertumbuhan tinggi badan  (pendek/stunting), dan 
risiko penyakit kardiovaskular, hipertensi dan diabetes mellitus ketika anak 
menjadi  dewasa (Hipotesis Barker).8,11  Edukasi nutrisi yang baik pada ibu 
hamil telah dibuktikan  mengurangi 30% kejadian anemia pada kehamilan 
lanjut, 19 % kelahiran preterm dan meningkatkan berat lahir bayi 105 g.12 
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gambar 1.  Kebutuhan nutrisi prakonsepsi, kehamilan dan menyusui8

Mikronutrien yang harus dipenuhi kecukupannya dari prakonsepsi,  
saat hamil dan menyusui di antaranya: besi, folat, vitamin A, vitamin B12,  
vitamin D, kalsium, zink, yodium, omega PUFA, kolin dan biotin. Beberapa 
di antaranya sering ditemukan kurang di dalam tubuh seperti: besi, vitamin 
D, folat, kalsium dan zink yang membutuhkan suplementasi.8 

Besi (Iron)
Besi dibutuhkan selama kehamilan untuk pembentukan hemoglobin  yang 
meningkat di tiap trimester kehamilan. Peningkatan pembentukan eritrosit, 
cadangan besi dan nutrisi yang kurang, infeksi kronik, merupakan penyebab 
yang membuat ibu hamil sering menderita anemia defisiensi besi. 

Definisi anemia menurut World Health Organization (WHO) adalah 
jika kadar haemoglobin ≤ 11 g/dl. Anemia  diderita oleh  hampir setengah 
ibu hamil di dunia, 52% di negara berkembang dan 23% di negara maju.13  
Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, prevalens 
anemia pada ibu hamil di Indonesia sebesar 37,1%.14 

Anemia defisiensi besi merupakan masalah utama defisiensi nutrisi 
pada ibu hamil. Anemia pada ibu dapat menyebabkan persalinan dan 
kelahiran preterm, peningkatan risiko perdarahan postpartum akibat 
gangguan kontraksi dan mudahnya terkena infeksi. Sedangkan pada janin, 
anemia dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan bayi berat lahir 
rendah.10,15
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Colomer dkk16 membuktikan adanya peningkatan risiko 6,57 kali 
lipat menderita anemia dalam 1 tahun pertama pada bayi dari ibu yang saat 
persalinan mempunyai kadar Hb rendah dan ferritin <12 ng/ml. Anemia 
defisiensi besi pada ibu hamil berhubungan dengan cadangan besi yang 
rendah pada bayi.17  Besi penting untuk perkembangan normal otak janin. 
Beberapa penelitian membuktikan hubungan anemia defisiensi besi dengan 
gangguan kognitif, pencapaian prestasi sekolah, perkembangan motorik 
dan perilaku anak.18 

Pemeriksaan darah pada trimester 1 atau kunjungan pertama diperlukan 
untuk skrining anemia. Sehingga dapat diketahui secepatnya dan dilakukan 
koreksi jika ibu hamil menderita anemia. Anemia defisiensi besi dapat 
diketahui melalui pemeriksaaan kadar hemoglobin dan ferritin. Ferritin 
menunjukkan cadangan besi dalam tubuh dan merupakan pemeriksaan yang 
akurat. Jika hanya mengandalkan kadar hemoglobin maka diagnosis anemia 
defisiensi besi sering tidak diketahui (terselubung). Kadar hemoglobin ibu 
hamil dapat normal (>11 g/dL) tetapi cadangan besi sudah menunjukkan 
kurang (kadar ferritin kurang dari 30 ng/mL). Ferritin merupakan protein 
fase akut. Kadarnya meningkat jika terjadi inflamasi kronik dan infeksi. 
Pemeriksaan petanda inflamasi dapat membedakan hal tersebut.19,20 

Ibu hamil dengan anemia defisiensi besi dapat diberikan tablet besi 
120 mg /hari selama minimal 3 bulan. Peningkatan kadar hemoglobin 1 g/
dL diharapkan terjadi setelah pemberian terapi, dilanjutkan dengan  dosis 
rumatan. Jika terapi besi peroral tidak dapat terpenuhi maka dapat diberikan 
besi secara parenteral.19

Vitamin A
Vitamin A dibutuhkan untuk diferensiasi dan maturasi paru janin sejak 
awal kehamilan. Pada sitoplasma sel-sel trakeobronkial, vitamin A diubah 
menjadi all-trans retinoic acid (ATRA) dan dibutuhkan untuk pembentukan 
protein pada septasi paru-paru. Sedangkan ATRA yang disekresi sel-sel 
intersisial fibroblas akan memasuki sel alveolar tipe 1, 2 dan  endotel 
kapiler, selanjutnya berinteraksi dalam  pembentukan septa alveolar untuk 
pertukaran gas.20 Pada paru dengan vitamin A yang cukup, alveolus akan 
melekat tegang dan patensi napas lebih baik dibandingkan dengan paru-
paru yang kekurangan vitamin A. Vitamin A diduga menginduksi sintesis 
fosfolipid dan komponen surfaktan untuk maturasi paru.21  Vitamin A 
juga berperan pada perkembangan usus janin melalui jalur imunitas, 
imunomodulator limfosit, diferensiasi lokal dan fungsi sel dendritik dalam 
lingkungan intestinal.22 Namun, konsumsi vitamin A yang berlebihan juga 
harus dihindari karena dapat menimbulkan efek teratogenik pada janin.
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Vitamin D 
Vitamin D telah dibuktikan tidak hanya mempunyai fungsi klasik, menjaga 
keseimbangan kalsium dan pembentukan tulang, tetapi juga fungsi non-
klasik seperti pada paru dan usus. Pada bayi yang menderita infeksi saluran 
pernapasan akut bawah,   Karatekin dkk23 mendapatkan kadar 25(OH)D ibu 
dan bayi lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol yang sehat. Ataseven 
dkk,24  mengukur kadar serum 25(OH)D pada 152 bayi prematur usia 24 jam 
dan didapatkan 65% defisiensi berat (≤ 10 ng/mL), 33% defisiensi sedang 
(10-20 ng/mL) dan 3% defisiensi ringan (20-30 ng/mL).  Angka kejadian 
penyakit membran hialin didapatkan 28% pada kelompok bayi dengan 
defisiensi berat, lebih tinggi bermakna dibandingkan pada kelompok bayi 
defisiensi ringan-sedang (14%).

Vitamin D juga memengaruhi perkembangan usus bayi melalui sistem 
imun terutama sel dendritik dan sel T, menekan inflamasi dan infeksi oleh 
bakteri usus dan menjaga integritas jembatan antar sel di mukosa usus.25 

Angka kekurangan vitamin D pada ibu hamil lebih dari 60%. Ibu 
hamil sering mengalami defisiensi vitamin D karena kurang terpapar sinar 
matahari sebagai sumber vitamin D yang utama selain asupan yang kurang. 
Suplementasi vitamin D 200 IU perhari dibutuhkan untuk mencukupi 
kebutuhan ibu hamil dan menyusui. Dosis terapi diberikan jika ibu hamil 
mengalami defisiensi/insufisiensi.26 

Folat dan Vitamin B12
Defisiensi folat perikonsepsi dapat menyebabkan defek tabung saraf 
seperti anensefali dan meningokel. Defisiensi vitamin B12 (kobalamin) 
berpengaruh pada perkembangan awal otak. Defisiensi kedua vitamin diduga 
berhubungan dengan perilaku abnormal dan gangguan perkembangan anak 
melalui hambatan mielinisasi dan  proses inflamasi.26 

Zink 
Zink adalah mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan 
dan diferensiasi sel. Zink berfungsi sebagai antioksi dan, antiapoptosis, 
antiinflamasi dan antialergi, yang berperan menjaga kerusakan di saluran 
pernapasan. Kecukupan zink di saluran usus dibutuhkan untuk menjaga 
integritas mukosa, regulasi  permeabilitas usus, respons imun, pertumbuhan 
dan diferensiasi  sel.28

Faktor plasenta
Pada awal kehamilan terjadi perubahan pada arteri spiralis (remodeling), 
terutama peningkatan diameter lumen terminalis 5-10 kali dari arteri spiralis 
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wanita tidak hamil. Modifikasi ini dibutuhkan untuk menjaga perfusi ke 
rongga intervilus.  Hormonal, interaksi sel-sel imun maternal dan sitokin 
proinflamasi berpengaruh pada keberhasilan remodeling arteri spiralis. 
Jika remodeling berlangsung tidak normal maka dapat terjadi abortus atau 
iskemi plasenta di trimester dua dan tiga, menyebabkan gangguan suplai 
oksigen dan nutrisi ke janin. Iskemi plasenta atau insufisiensi uteroplasenta 
berhubungan dengan preeklamsia, pertumbuhan janin terhambat, kelahiran 
preterm dan solusio plasenta.29 

Kondisi prakonsepsi yang dapat  meningkatkan risiko  insufisiensi 
plasenta  antara lain: hipertensi kronik, diabetes mellitus, merokok, konsumsi 
alkohol / kokain dan  obesitas.30 

Plasenta previa yang menutupi jalan lahir dan plasenta akreta-perkreta 
yang menginvasi miometrium dapat menyebabkan perdarahan berulang 
selama kehamilan, anemia, gangguan pertumbuhan janin dan kelahiran 
preterm. 

Kelainan pada plasenta dapat terjadi pada kehamilan kembar 
monozigot. Pada vaskular plasenta terjadi anastomosis yang menyebabkan 
tranfusi darah dari janin donor ke resipien. Keadaan ini menyebabkan twin to 
twin transfusion syndrome (TTTS), terjadi pada 8–10% dari semua kehamilan 
kembar monokorionik. Komplikasi ini dapat tampak sejak kehamilan 16 
minggu. Pada TTTS terdapat perbedaan berat kedua janin ≥25%, janin donor 
mengalami pertumbuhan terhambat dan oligohidramnion. Janin resipien 
menjadi hipervolemik dan polihidramnion. Fetoskopi laser fotokoagulasi 
pada anastomosis vaskular di plasenta menjadi pilihan terbaik untuk 
konservatif kehamilan selain septostomi dan amnioreduksi.31 

Faktor janin
Kehamilan dengan janin multipel meningkatkan risiko kelahiran preterm 
dan bayi berat lahir rendah. Janin dengan kelainan bawaan mayor, dapat 
mengalami pertumbuhan yang terhambat disebabkan gangguan dalam 
organ janin. Kelainan bawaan dapat disebabkan kelainan kromosom, 
defisiensi nutrisi atau infeksi virus pada janin yang ditransmisikan oleh ibu 
seperti toksoplasmosis, rubela, sitomegalovirus, parvovirus B19 dan zika. 
Volume ketuban yang sedikit (oligohidramnion) yang berlangsung lama, 
dapat memengaruhi pertumbuhan janin, maturitas paru dan perkembangan 
motorik janin.32 

Faktor genetik, konstitusi ibu dengan postur kecil dapat menjadi 
penyebab bayi berat lahir rendah, jika selama pemantauan intrauterin 
didapatkan grafik pertumbuhan janin berlangsung baik, volume ketuban 
cukup dan perfusi uteroplasenta normal. 
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Pemantauan pertumbuhan janin
Pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin dapat dipantau melalui 
asuhan antenatal secara berkala dan pemeriksaan ultrasonografi (USG).  
Pemeriksaan dengan alat USG  dapat mengukur biometri janin (kepala, 
tulang panjang, lingkar perut) untuk memperkirakan usia gestasi dan berat 
janin. Hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan grafik berat janin  
pada usia gestasi tersebut (persentil berat) sehingga dapat diketahui berat 
janin termasuk standar atau kurang / berlebih.  Melalui pengukuran secara 
berkala, minimal 2 minggu, dapat  diketahui kondisi pertumbuhan janin. 
Pengukuran lingkar abdomen janin, dibandingkan parameter biometri janin 
lainnya, merupakan indikator yang sangat membantu untuk mengetahui 
kondisi pertumbuhan dan nutrisi janin.33 Jika terjadi pertumbuhan janin 
yang kurang, maka segera dilakukan koreksi sesuai penyebab. 

Selain perkiraan berat janin, dengan USG juga dapat diketahui 
kesejahteraan janin melalui pengukuran profil biofisik, yaitu denyut jantung 
janin (nonstress test), usaha napas, gerak tubuh (gross fetal movement), tonus 
otot dan volume ketuban (indeks cairan amnion). Perfusi arteri umbilikalis, 
arteri serebri media / vaskular janin lainnya dan arteri uterina, dapat diukur 

 

Gambar 2.  grafik perkiraan berat janin dari Hadlock.
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dengan menggunakan Doppler flow.  Pemeriksaan kesejahteraan janin 
dilakukan terutama pada kehamilan risiko tinggi. Melalui pengukuran ini 
dapat diketahui janin mengalami hipoksia atau tidak.34 

Pemeriksaan dengan USG juga dapat mengamati aktifitas janin 
(fetal behavior). Analisis dinamika fetal behavior melalui studi morfologi 
menyimpulkan bahwa fetal behavior secara langsung mencerminkan 
perkembangan dan maturasi sistem saraf pusat janin.35 

Simpulan
Telah dibahas proses pertumbuhan intrauterin serta aspek penting yang 
perlu diperhatikan. Dalam pertumbuhan intrauterin terdapat peran berbagai 
vitamin dan mineral tertentu. Pertumbuhan janin intrauterin perlu dipantau 
dengan menggunakan kurva. Pemeriksaan USG dapat memantau aktifitas 
janin.

Daftar pustaka
1. Gary C, Kenneth LJ, Steven B, Catherine S, Jodi D, Barbara H, et al. Williams 

Obstetrics. 24th Ed. McGraw-Hill; 2014.
2. Intrauterine growth restriction: screening, diagnosis, and management. SOGC 

clinical practice guideline. No. 295 August 2013.
3. Sharma D, Shastri S, Sharma P. Intrauterine growth restriction: antenatal and 

postnatal aspects. Clinical medicine insights. Pediatrics; 2016:10.
4. Lindström K. Long-term consequences of preterm birth: Swedish national 

cohort studies. Karolinska Institutet; 2011.
5. Dean SV, Lassi ZS, Imam AM, Bhutta ZA. Preconception care: nutritional risks 

and interventions. Reprod Health. 2014;11(Suppl 3):S3.
6. Han Z, Mulla S, Beyene J, Liao G. dan McDonald S. Maternal underweight and 

the risk of preterm birth and low birth weight: a systematic review and meta-
analyses. International Journal of Epidemiology. 2011;40:65–101.

7. Fortner R.T, Pekow P, Solomon C.G, Markenson G, Taber L. Prepregnancy 
body mass index, gestational weight gain, and risk of hypertensive pregnancy 
among Latina women. Am J Obstet Gynecol. 2009;200:167.

8. The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) 
Recommendations on Adolescent, Preconception, and Maternal Nutrition: 
“Think nutrition first”. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 
2015;131: Supplement 41.

9. Carreno C, Clifton RG, Hauth J, Myatt L, Roberts JM, Spong CY, et al. Excessive 
early gestational weight gain and risk of gestational diabetes mellitus in 
nulliparous women. Obstet Gynecol. 2012; 119: 1227–33.

10. Abu-Saad K, Drora Fraser D. Maternal nutrition and birth outcomes. Epidemiol 
Rev. 2010;32:5–25.



Yuyun Lisnawati

10 Kiat Membuat Anak Sehat, Tinggi, dan Cerdas

11. Barker DJP. Fetal origins of coronary heart disease. BMJ. 1995; 311;15.
12. Girard AW, Olude  O. Nutrition education and counselling provided during 

pregnancy: Effects on maternal, neonatal and child health outcomes.p Paediatric 
and Perinatal Epidemiology. 2012, 26 (Suppl. 1), 191–204.

13. Candio F, Hofmeyr GJ. Treatments for iron-deficiency anaemia in pregnancy: 
RHL commentary (last revised: 23 November 2007). The WHO Reproductive 
Health Library; Geneva: World Health Organization

14. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Kementrian Kesehatan , 2013.
15. Allen L.H. Anemia and iron deficiency: effects on pregnancy outcome. Am J 

Clin Nutr May 2000 vol. 71 no. 5 1280s-1284s
16. Colomer J, Colomer C, Gutierrez D, Jubert A, Nolasco A, Donat J, et al. Anaemia 

during pregnancy as a risk factor for infant iron deficiency. Paediatr Perinat 
Epidemiol. 1990;4:196-204.

17. Scholl Theresa O. Maternal iron status: Relation to fetal growth, length of 
gestation and the neonate’s iron endowment. Nutr Rev. 2011; 69 (Suppl 1): 
S23–S29.

18. Grantham-McGregor, Ani C. A review of studies on the effect of iron deficiency 
on cognitive development in children. J Nutr. 2001;131.

19. Short MW, Domagalski JE. Iron deficiency anemia: Evaluation and management. 
Am Fam Physician. 2013;87:98-104.

20. Dirami G, Massaro GD, Clerch LB, Ryan US,  Reczek PR, Massaro D. Lung 
retinol storing cells synthesize and secrete retinoic acid, an inducer of alveolus 
formation. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2004;286:L249-L256.

21. Chailley-Heu B,  Chelly N,  Pégorier M. Mild vitamin A deficiency delays fetal 
lung maturation in the rat. Am J Respir Cell Mol Biol. 1999;21; 89–96.

22. Zeng R, Oderup C, Yuan R, Lee M, Habtezion A, Hadeiba H, et al. Retinoic acid 
regulates the development of a gut-homing precursor for intestinal dendritic 
cells. Mucosal Immunology. 2013;6:847-56.

23. Karatekin G, Kaya A, Salihoglu O,  Balci H, Nuhoglu A. Association of subclinical 
vitamin D deficiency in newborns with acute lower respiratory infection and 
their mothers. European Journal of Clinical Nutrition. 2009;63:473–7.

24. Ataseven F, Aygün C, Okuyucu A, Bedir A, Kücük Y, Kücüködük S. Is vitamin 
D deficiency a risk factor for respiratory distress syndrome? Int J Vitam Nutr 
Res. 2013;83:232-7.

25. UCLA. Non-classical effects of vitamin D 2014. [Internet] [cited 2014 October 
20]. Available from: http://ortho.ucla.edu/body.cfm?id=208.

26. WHO. Guideline: Vitamin D supplementation in pregnant women. Geneva, 
World Health Organization; 2012.

27. Maureen M. Black. Effects of vitamin B12 and folate deficiency on brain 
development in children. Food Nutr Bull. 2008; 29(2 Suppl): S126–S131

28. Terrin G, Canani RB,  Passariello A,  Messina F, Conti MG, Caoci S. Zinc 
supplementation reduces morbidity and mortality in very-lowbirth-weight 
preterm neonates: a hospital-based randomized, placebo-controlled trial in 
an industrialized country. Am J Clin Nutr. 2013;98:1468–74.

29. James M. Roberts MD Pathophysiology of ischemic placental disease. Semin 
Perinatol. 2014;38:139–45. 



Proses Pertumbuhan Intrauterin:Aspek Penting yang Perlu Diperhatikan

Pendidikan Kedokteran Berkelanjuatan IDAI Cabang DKI Jakarta XIII  11

30. Samantha E. Parker and Martha M. Werler. Epidemiology of ischemic placental 
disease: A focus on preterm gestations. Semin Perinatol. 2014;38:133–8.

31. Gratacós E, Ortiz JU, Martinez JM.  A systematic approach to the differential 
diagnosis and management of the complications of monochorionic twin 
pregnancies. Fetal Diagn Ther. 2012;32:145–55 

32. Waldorf KMA, McAdams RM.  Influence of infection during pregnancy on 
fetal development. Reproduction. 2013;146:R151–R162.

33. Gore D, Williams M, O’Brien W, Gilby J. Fetal abdominal circumference 
for prediction of intrauterine growth restriction. Obstetrics & Gynecology. 
2000;95: S78–S79.

34. Thorp J. dan O’Neill. Antepartum evaluation of the fetus and fetal well being. 
Clin Obstet Gynecol. 2012;55:722–30.

35. Lebit  FD, Vladareanu R. The role of 4D ultrasound in the assessment of fetal 
behaviour. Maedica (Buchar). 2011;6:120–7.



Pertolongan Bayi Baru Lahir yang Aman 
dan Optimal
Risma Kerina Kaban, Arwita Sari

Tujuan: 
1. Menjelaskan penanganan bayi baru lahir (the first golden minute) di kamar 

bersalin
2. Menjelaskan perbedaan algoritma resusitasi 2010 versus 2015
3. Menjelaskan stabilisasi bayi baru lahir (the first golden hour) pasca resusitasi/

pra-transportasi

Setiap tahun, lebih dari satu juta bayi baru lahir di dunia meninggal 
dalam hari-hari pertama kehidupannya, dimana dua pertiga dari 
kematian ini sebenarnya dapat diselamatkan dengan perawatan dasar 

pada saat lahir dan pada periode awal neonatus.1 
Penanganan dengan kualitas yang baik selama persalinan dan setelah 

bayi lahir, merupakan hal yang sangat penting, oleh karena pada periode ini, 
banyak jiwa bisa diselamatkan. Intervensi perawatan yang perlu diperhatikan 
untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas adalah memanaskan dan 
mengeringkan bayi dengan segera termasuk skin-to-skin care, penjepitan 
tali pusat, resusitasi untuk bayi yang mengalami asfiksia, dan ASI eksklusif 
dini pada semua bayi.2

Stabilisasi bayi baru lahir di ruang persalinan
Penanganan bayi baru lahir di ruang persalinan perlu dilakukan secara cepat 
dan tepat. Penanganan di ruang persalinan dapat berupa persiapan alat, 
teamwork dan komunikasi, pemotongan tali pusat, pembebasan jalan napas, 
mempertahankan lingkungan suhu yang neutral, suplementasi oksigen yang 
sesuai, bantuan respirasi yang tidak invasif dan waktu pemberian surfaktan 
yang tepat.

12 Kiat Membuat Anak Sehat, Tinggi, dan Cerdas
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Bantuan resusitasi di fasilitas yang sangat terbatas.
The First Golden Minutes: Helping Babies Breathe 
Helping babies breathe (HBB) merupakan kunci dalam edukasi berdasarkan 
evidence-based medical yang dirancang untuk meningkatkan resusitasi 
nenonatus terutama untuk fasilitas terbatas.3 

Sepuluh persen bayi membutuhkan bantuan pernapasan dalam satu 
menit pertama (The Golden Minute). Bantuan pernapasan (HBB) untuk 
fasilitas terbatas dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. 

Gambar 1: Skema rencana pelaksanaan HBB. Golden minute berada di sudut kanan 
atas menunjukkan bahwa balon/sungkup ventilasi harus disediakan dalam satu 

menit.4
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Gambar 2: Catatan penggunaan kasus untuk menggambarkan jalur klinis 
Rencana Aksi HBB.4

Intervensi sederhana di fasilitas terbatas seperti perbaikan langkah 
untuk menolong bayi baru lahir dapat menurunkan angka kematian 47%.5 

Bantuan resusitasi di fasilitas yang lebih lengkap.
Penanganan resusitasi di fasilitas lengkap, dapat menggunakan The 
International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) Consensus on 
Cardiopulmonary Resuscitation 2015. Dibawah ini adalah gambar skema 
resusitasi neonatus 2015.6
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Gambar 3: Algoritma resusitasi neonatus 2015.6
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Beberapa perubahan tatalaksana resusitasi 2010 vs 
2015
Manajemen tali pusat: Penundaan menjepit tali pusat.
2010:
Semakin banyak bukti, manfaat dari menunda penjepitan tali pusat 
selama minimal 1 menit pada bayi cukup bulan dan prematur yang tidak 
memerlukan resusitasi. Belum ada cukup bukti untuk mendukung atau 
menolak rekomendasi penundaan menjepit tali pusat pada bayi yang 
membutuhkan resusitasi.

2015:
Menunda penjepitan tali pusat 30 detik disarankan untuk bayi cukup bulan 
dan bayi prematur yang tidak memerlukan resusitasi. Belum ada cukup 
bukti untuk mendukung atau menolak rekomendasi penundaan menjepit 
tali pusat pada bayi yang membutuhkan resusitasi.6

Dari penelitian meta-analisis; 15 penelitian uji klinis (1912 bayi), 
penundaan penjepitan tali pusat paling sedikit 2 menit memberi keuntungan 
pada bayi usia 2-6 bulan berupa hematokrit yang tinggi, peningkatan status 
zat besi, pengurangan risiko anemia, tetapi mempunyai risiko untuk terjadi 
polisitemia asimtomatik.7

Rabe dkk8, mendapatkan bahwa penundaan penjepitan tali pusat 
meningkatkan volume darah, mengurangi kebutuhan transfusi, insiden 
Necrotizing enterocoloitis (NEC), dan perdarahan intraventrikular.

Bhatt S dkk9 melakukan penelitian pada binatang, dengan menunda 
penjepitan tali pusat selama 3-4 menit. Dari penelitian ini didapatkan hasil 
peningkatan fungsi kardiovaskular dengan meningkatnya aliran darah paru.

Membersihkan/menghisap cairan amnion yang bercampur 
meconium pada bayi yang lahir tidak bugar.
2010:
Belum ada bukti yang cukup untuk merekomendasikan perubahan dalam 
melakukan endotracheal suctioning pada bayi tidak bugar dengan cairan 
meconium.

2015:
Jika bayi lahir melalui cairan ketuban yang bercampur meconium, 
menunjukkan tonus otot yang jelek dan upaya pernapasan tidak adekuat, 
langkah awal resusitasi harus diselesaikan di bawah radiant warmer.
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Ventilasi tekana  positif (VTP) harus dimulai jika bayi tidak bernapas atau 
denyut jantung kurang dari 100 kali per menit setelah langkah awal selesai. 
Anggota tim yang terampil dalam intubasi harus hadir di ruang bersalin.6

Penghisapan rutin intrapartum orofaring dan nasofaring untuk bayi 
baru lahir yang tidak ada cairan amnion atau meconium tidak lagi di 
rekomendasikan.10 

Carrasco dkk11, melakukan penelitian pada 30 bayi cukup bulan 
yang normal. Pada 15 bayi tersebut dilakukan penghisapan orofaringeal 
sebagai prosedur rutin. Dari penelitian tersebut didapatkan penghisapan 
rutin orofaringeal mengurangi saturasi oksigen, terutama dalam 1-6 menit 
pertama kelahiran. Selain itu terdapat perbedaan yang bermakna lamanya 
waktu untuk mencapai saturasi 86% dan saturasi 92% lebih singkat pada 
bayi yang tidak dilakukan penghisapan lendir. 

Tabel 1:  Karakteristik kelompok suctioned dan non-suctioned dan waktu untuk 
mencapai saturasi oksigen 86% dan 92%.11

Nonsuctioned (n=15) Suctioned (n=15) p
Berat lahir (gm)* 3265 ± 262 3192 ± 438 NS
Usia gestasi (minggu)* 39 ± 1 40 ± 1 NS
Jenis kelamin (P/L) 6/9 8/7 NS
pH arteri umbilikus* 7.27 ± 0.09 7.27 ± 0.06 NS
Menit hingga ke saturasi 86%* 5.0 ± 1.2 8.2 ± 3.3 <0.05
Menit hingga ke saturasi 92%* 6.8 ± 1.8 10.2 ± 3.3 <0.05
NS: Not significant
*Nilai mempresentasikan mean

 

 

 

 

   

Gambar 4: saO2 pada dua kelompok bayi baru lahir, yang menerima penghisapan oronasofaringeal dan yang 
tidak pada 20 menit pertama kehidupan.11
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Bayi lahir bugar yang mulai bernapas dalam waktu 10-15 detik 
tidak memerlukan penghisapan oronasofaring secara rutin. Penghisapan 
yang terlalu dalam sebaiknya dihindari terutama dalam 5 menit pertama 
kehidupan, karena dapat merangsang apnoe, bradikardi dan bronkospasme.

Bila memerlukan penghisapan lendir selalu lakukan penghisapan pada 
mulut terlebih dahulu, baru penghisapan hidung untuk meminimalkan 
risiko aspirasi.10 

Penghisapan cairan meconium dengan melakukan endotracheal 
suctioning sudah tidak dianjurkan pada pedoman resusitasi neonatal 2015.6

Penilaian denyut jantung
2010:
Meskipun penggunaan EKG tidak disebutkan pada tahun 2010, beberapa 
cara menilai denyut jantung dapat berupa:

 y Auskultasi denyut jantung secara intermiten.
 y Saat denyut terdeteksi, palpasi nadi tali pusat juga dapat memberikan 

perkiraan denyut nadi secara cepat dan hasilnya lebih akurat 
dibandingkan palpasi di tempat lain.

 y Pulse oksimeter dapat memberikan penilaian denyut jantung 
berkelanjutan tanpa adanya gangguan dari tindakan resusitasi, namun 
alat oksimeter memakan waktu 1 hingga 2 menit untuk memperoleh 
hasil denyut jantung dan saturasi, dan mungkin tidak berfungsi saat 
perfusi kurang baik.

2015:
Selama resusitasi pada bayi cukup bulan dan bayi prematur, penggunaan 
3-lead EKG dapat menunjukkan hasil yang cepat dan akurat dari denyut 
jantung bayi baru lahir. Penggunaan EKG tidak menggantikan kebutuhan 
pulse oximetry untuk mengevaluasi oksigenasi bayi yang baru lahir.6

Pemberian oksigen kepada bayi prematur
2010: 
Hal yang wajar saat memulai resusitasi dengan udara ruangan (FiO2 21%). 
Pemberian oksigen dapat diberikan dan dititrasi untuk mencapai target 
saturasi oksigen preduktal. Sebagian besar data target saturasi berasal dari 
bayi cukup bulan yang tidak diresusitasi, dan satu penelitian dari bayi 
prematur yang membutuhkan resusitasi.

2015:
Resusitasi bayi prematur <35 minggu harus dimulai dengan oksigen rendah 
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(FiO2 21%-30%), dan konsentrasi oksigen harus dititrasi untuk mencapai 
saturasi oksigen preduktal mendekati kisaran interkuartil yang diukur pada 
bayi sehat setelah kelahiran pervaginam. Memulai resusitasi pada bayi 
prematur yang baru lahir dengan oksigen yang tinggi (FiO2 65% atau lebih 
besar) tidak dianjurkan. Rekomendasi ini mencerminkan preferensi untuk 
tidak mengekspos bayi baru lahir prematur dengan pemberian oksigen.6 

Solberg R dkk12 menyatakan bahwa pemberian oksigen berpotensi 
toksik yang mengakibatkan produksi radikal bebas yang berlebihan sehingga 
mengakibatkan stress oksidatif. 

Dari penelitian meta-analisis didapatkan bahwa tidak ada perbedaan 
mortalitas antara penggunaan FiO2 yang tinggi dan yang rendah pada bayi 
prematur.13 

Gambar 6: Mortalitas dan nilai gabungan yang membandingkan penggunaan fraksi inspirasi awal oksigen 
rendah (0.21-0.30) dengan yang tinggi (0.60-1.00) untuk resusitasi/stabilisasi bayi prematur dengan usia 

gestasi ≤32 minggu di ruang bersalin. RR <1 mendukung kadar oksigen yang rendah.13

Penanganan hipotermi pasca resusitasi
2010: 
Bila bayi lahir dengan usia >36 minggu atau lebih disertai ensefalopati 
hipoksik-iskemik sedang hingga berat harus ditawarkan terapi hipotermia. 
Terapi hipotermia harus diberikan dibawah protokol yang jelas sesuai 
dengan yang digunakan dalam uji klinis yang sudah dipublikasi dan di 
fasilitas dengan kemampuan perawatan multidisiplin dan pemantauan 
jangka panjang. 
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2015:
Penggunaan terapi hipotermia pada sumber daya yang terbatas (yaitu, 
kurangnya staf yang berkualitas, peralatan yang tidak adekuat, dll) dapat 
dipertimbangkan dan ditawarkan protokol yang sesuai dengan yang 
digunakan dalam uji klinis yang telah dipublikasi dan di fasilitas dengan 
kemampuan perawatan multidisiplin dan pemantauan jangka panjang.6 

Terapi pada ensefalopati hipoksik-iskemik berpusat pada meredam 
atau memblokir jalur biokimia yang menyebabkan kematian sel neuron. 
Penurunan suhu tubuh 3°C hingga 5°C dari suhu tubuh normal dapat 
mengurangi cedera otak. Pada Rumah Sakit Mount Sinai, Toronto, target 
terapi hipotermi adalah untuk mencapai temperatur rektal 33°C–34°C 
dan protokol dimulai dalam 6 jam setelah bayi lahir. Hipotermia 
dipertahankan selama 72 jam, kemudian bayi dihangatkan secara 
bertahap hingga ke suhu tubuh normal 36.8°C–37°C.14

Syarat untuk whole-body therapeutic hypothermia (WBTH) adalah:14

Bayi dengan usia gestasi 35 minggu ditambah minimal 6 hari atau lebih dan 
terdapat dua dari kriteria sebagai berikut:

 y Skor Apgar <5 saat usia 10 menit
 y pH tali pusat atau pH analisis gas darah <7 dalam usia 1 jam 
 y Base deficit >16 mEq/L pada analisis gas darah dalam usia 1 jam
 y Setidaknya 10menit ventilasi tekanan positif

DAN
Bukti adanya ensefalopati derajat sedang hingga berat dengan tanda klinis 
kejang atau adanya 1 tanda dari minimal 3 kategori berikut:

Derajat ensefalopati
Kategori Sedang Berat
Derajat kesadaran Letargi Stupor/koma
Aktivitas spontan Aktivitas kurang Tidak ada aktivitas
Postur Fleksi distal, ekstensi sepenuhnya Tangan ekstensi dan rotasi interna, tungkai 

ekstensi dengan kaki plantar fleksi paksa
Tonus Hipotonus Flaccid
Refleks 
primitif 

Refleks isap lemah
Refleks moro-embrace tidak 
sempurna

Tidak ada refleks isap
Tidak ada refleks moro-embrace

Sistem autonom Pupil konstriksi

Bradikardi
Napas periodik

Pupil deviasi/tidak ada reaksi terhadap 
reflex cahaya
Nadi bervariasi
Apnea
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Mempertahankan lingkungan suhu yang netral
Proses konduksi, konveksi, evaporasi maupun radiasi dapat menyebabkan 
hipotermi atau hipertermi oleh karena itu keadaan yang dapat memengaruhi 
efektivitas termoregulasi selama resusitasi harus dicegah. Untuk mencegah 
keadaan tersebut maka perlu menjaga suhu tubuh bayi antara 36,5–37,5°C.15 
Adapun upaya untuk pengaturan suhu antara lain:15

 y Suhu ruangan yang hangat (24–26°C)
 y Tidak meletakkan bayi di bawah pendingin ruangan
 y Infant warmer dihangatkan terlebih dahulu sebelum bayi lahir (untuk 

menghangatkan matras, kain, topi, dan selimut bayi)
 y Gunakan kain yang hangat dan kering saat mengeringkan bayi
 y Gunakan plastik bening untuk membungkus bayi dengan berat 

<1500gram
 y Memakaikan topi pada kepala bayi 
 y Gunakan matras penghangat  untuk bayi <1000 gram
 y Gunakan inkubator transport yang sudah dihangatkan atau transportasi 

dengan kontak skin-to-skin (metode kangguru) pada fasilitas terbatas 
saat memindahkan bayi dari ruang bersalin ke ruang perawatan 

Bantuan respirasi di ruang persalinan 
Pendekatan apa yang paling baik untuk menstabilkan bayi prematur yang 
mempunyai risiko untuk berkembang menjadi sindrom distres pernapasan:

1. Apakah kita menggunakan sustain inflation dan/atau positive end-
expiratory pressure (PEEP)?

 Sustained inflation adalah strategi alternatif untuk mendukung aerasi 
paru dengan cara menahan perpanjangan tekanan mengembang untuk 
mencapai fungsi kapasitas residual.16

 Dengan melakukan sustained inflation terjadi perubahan gas di paru 
yang dapat kita lihat pada gambar dibawah ini. Masih dibutuhkan 
penelitian yang lebih lanjut untuk menerapkannya secara luas.17

2. Apakah di ruang persalinan perlu dilakukan intubasi dan pemberian 
surfaktan profilaksis dan dilanjutkan dengan dukungan ventilator?

 Dalam penelitian the Surfactant, Positive Pressure, and Pulse Oximetry 
Randomized Trial (SUPPORT) study group of the Eunice Kennedy 
Shriver National Institute of Child Health and Human Development 
(NICHD) Neonatal research network yang melakukan penelitian 
pada 1316 bayi dengan usia gestasi 24-27 minggu. Bayi tersebut di 
randomisasi untuk mendapat intubasi dan surfaktan atau continuous 
positive airway pressure (CPAP) dalam 1 jam pertama setelah lahir. Dari 
penelitian ini didapatkan kelompok yang diintubasi dan surfaktan lebih 
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lama memakai ventilator dan lebih banyak yang memakai steroid untuk 
terapi displasia bronkopulmonal.18 

Tabel 2. Intervensi di kamar bersalin dan NICU serta keluarannya18

CPAP Intubasi & Surfaktan Nilai p
Surfaktan 67% 99% <0.001
Jumlah hari pemakaian ventilasi 25 28 0.03
Steroid untuk Displasia Bronkopulmonal 
(DBP)

7.2% 13.2% <0.001

Kematian/DBP 48% 51% 0.3

3. Apakah di ruang persalinan melakukan intubasi dan pemberian 
surfaktan profilaksis tanpa dilanjutkan dengan bantuan ventilator?

  Sandri dkk19, CURPAP study group melakukan penelitian pada 208 
bayi usia gestasi 25-28 minggu yang di randomisasi kedalam kelompok 
CPAP atau intubasi dan diberikan surfaktan kemudian di extubasi ke 
CPAP dalam 30 menit. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa 78% 
bayi tidak mengalami displasia bronkopulmonal pada kedua kelompok 
sehingga surfaktan profilaksis tidak lebih superior dibandingkan CPAP 
dini dan rescue surfaktan (surfaktan yang terindikasi). 

  Rojas dkk20 melakukan Cochrane meta-analisis membandingkan 
antara surfaktan profilaksis versus rescue surfactant (surfaktan 

Gambar 7: Contoh representatif pada rekaman tiap kelompok. Perubahan pada volume gas paru sejak lahir 
pada bayi kelinci prematur yang di ventilasi teranestesi menggunakan plethysmografi. Dengan PeeP (A dan 
B), volume gas end-expiratory (FRC) dengan cepat terbentuk, dimana tanpa PeeP, FRC dengan signifikan tidak 

terbentuk.17

Keterangan
sI : Sustained inflation
sIPPV : Sincronised intermittent positive pressure ventilation
PeeP : Positive end-expiratory pressure 
IPPV : Intermittent positive pressure ventilation
FRC : Functional residual capacity
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terindikasi) pada bayi prematur yang mengalami distress pernapasan 
dengan luaran berupa penyakit paru kronik dan kematian. Dari meta-
analisis ini didapatkan bahwa penyakit paru kronik atau kematian 
lebih sedikit pada yang mendapat surfaktan terindikasi dibandingkan 
surfaktan profilaksis.

  Profilaksis surfaktan sebaiknya dihindari oleh karena surfaktan 
membutuhkan intubasi. Sering setelah pemberian surfaktan profilaksis 
bayi mendapat ventilasi tekanan positif dan ventilasi mekanik. Dari 
penelitian menunjukkan bahwa keuntungan pemberian surfaktan 
profilaksis terjadi diera dimana penggunaan antenatal steroid rendah 
dan penggunaan CPAP yang minimal. 

Rekomendasi pedoman penanganan bayi yang baru lahir 
dengan sindrom distress pernapasan (SDP) di Eropa tahun 
2013.21

 y CPAP harus dimulai sejak lahir pada semua bayi dengan risiko sindrom 
distres pernapasan, yaitu bayi dengan usia gestasi <30minggu yang 
tidak memerlukan ventilasi mekanik , hingga status klinis bisa dinilai. 

 y Sistem pemberian CPAP sangat penting. Binasal prong pendek harus 
digunakan daripada single prong dan harus menggunakan positive 
end-expiratory pressure (PEEP) minimal 6cm.

 y CPAP dini harus dipertimbangkan pada bayi dengan sindrom distres 
pernapasan (SDP).  

 y Non invasive positive pressure ventilation  (NIPPV) bisa 
dipertimbangkan pada bayi gagal CPAP, namun tidak memberikan 
keuntungan jangka panjang.

 y Bayi dengan SDP harus diberikan surfaktan secepatnya.
 y Standarisasi kebijakan untuk menggunakan rescue surfaktan daripada 

profilaksis, dengan penekanan beberapa bayi mungkin memerlukan 
rescue surfaktan di ruang bersalin.  

 y Bayi harus di terapi rescue surfaktan secara dini dalam perjalanan 
penyakit. Protokol yang dianjurkan untuk pemberian rescue surfaktan 
adalah terapi FiO2 >30% pada bayi dengan usia gestasi <26minggu dan 
FiO2 >40% pada bayi dengan usia gestasi >26 minggu.

 y Poractant alfa dengan dosis 200mg/kg lebih baik dibandingkan 100mg/
kg poractant atau beractant untuk terapi rescue surfaktan.

 y Targetkan jika mungkin untuk menggunakan teknik INSURE (intubasi, 
surfaktan, dan reintubasi).

 y Dosis kedua atau ketiga harus diberikan jika keadaan sindrom distres 
pernapasan berlanjut, dimana masih membutuhkan oksigen secara 
persisten atau ventilasi mekanik.

 y Jika mungkin, tunda penjepitan tali pusat setidaknya 60 detik.
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 y Oksigen harus di kontrol menggunakan blender oksigen. Gunakan 
oksigen awal 21-30% kemudian oksigen di titrasi dengan menggunakan 
pulse oksimeter, mengingat saturasi normal saat lahir 40-60%, mencapai 
50-80% saat usia 5 menit dan >85% saat usia 10 menit.

 y Jika bernapas spontan, stabilisasi dengan CPAP dengan PEEP 5-6cm  
menggunakan sungkup atau prong.

 y Lakukan intubasi pada bayi yang tidak respon terhadap ventilasi tekanan 
positif  menggunakan sungkup. Bayi yang memerlukan intubasi harus 
diberikan surfaktan.

 y Gunakan plastik untuk membungkus bayi dibawah radiant warmer 
selama stabilisasi pada bayi <28minggu untuk mengurangi hipotermi.

 y Alihkan bayi ke servo-controlled temperature dalam 10 menit untuk 
menghindari pemanasan berlebih. 

Langkah-langkah stabilisasi pasca resusitasi
Program S.T.A.B.L.E dirancang sebagai sumber informasi tentang stabilisasi 
neonatus untuk semua kalangan fasilitas kesehatan. Tujuannya adalah 
sebagai referensi tindakan stabilisasi yang telah dilakukan pasca resusitasi 
/pre-transport pada bayi yang sakit. Tujuan lainnya adalah memperbaiki 
keselamatan pasien, dengan melakukan standariasi prosedur, mendukung 
kerja tim, mengidentifikasi kesalahan yang terjadi dan mengurangi kondisi 
merugikan yang dapat dicegah.22

S-Sugar and safe care (kadar gula darah dan perawatan yang 
aman)
Pasca resusitasi bayi rentan mengalami hipoglikemia.22 Risiko hipoglikemia 
dapat terjadi pada bayi kecil masa kehamilan, bayi besar masa kehamilan, 
bayi dengan hipotermia, bayi dari ibu diabetik, bayi dari ibu yang 
memperoleh pengobatan propranolol, obat hipoglikemia oral, atau infus 
glukosa saat persalinan. Bayi sakit butuh dipuasakan untuk mencegah 
aspirasi, mengurangi kejadian cedera iskemik terkait penurunan aliran darah 
ke usus, serta adanya obstruksi usus dan berisiko mengalami hipoglikemia 
saat dipuasakan.22,23 Pada neonatus kadar glukosa harus dipertahankan dalam 
rentang normal (50-110 mg/dL).22

Pemeriksaan kadar gula darah dilakukan dalam 30-60 menit setelah 
lahir terutama pada bayi yang sakit atau bayi dengan risiko hipoglikemia. 
Pemeriksaan dapat diulang dalam 1-3 jam sesuai hasil pemeriksaan kadar 
gula darah dan kondisi bayi.22-24 

Bayi sakit yang dipuasakan dengan kadar gula darah <50mg/dL harus 
diterapi dengan cairan glukosa intravena dengan langkah sebagai berikut:25

 y Berikan bolus Dextrose 10% (D10) sebanyak 2 mL/kg dengan kecepatan 
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1mL per menit. Hindari pemberian bolus D25 atau D50 karena dapat 
menyebabkan hiperglikemia dan hipoglikemia rebound.

 y Pada pemeliharaan berikan infus D10 sebanyak 60-80 mL/kg/hari 
(GIR 4.2-5.5 mg/kg/menit). Periksa kembali kadar gula darah 15-30 
menit setelah pemberian bolus atau setiap peningkatan kecepatan infus 
glukosa.

 y Dokumentasikan hasil terapi.
 y Bila kadar gula darah tetap <50 mg/dL, ulangi bolus D10 2 mL/kg.
 y Bila kadar gula darah tetap < 50 mg/dL setelah 2 kali bolus D10, ulangi 

bolus (jumlah glukosa intravena ditingkatkan hingga 100-120mL/kg/
hari atau konsentrasi glukosa intravena ditingkatkan menjadi D12,5 
atau D15.

 y Evaluasi kadar gula darah setiap 30-60 menit hingga mencapai >50mg/
dL, lakukan minimal 2 kali pemeriksaan berurutan.

 y Apabila didapatkan kadar gula darah >150mg/dL pada 2 pemeriksaan 
berurutan, pertimbangkan stres atau prematuritas sebagai penyebab. 
Kadar gula darah >250 mg/dL yang tidak membaik memerlukan 
pemberian insulin dan butuh konsultasi kepada ahli neonatologi atau 
endokrinologi.

 y Cairan dekstrosa >12,5% harus diberikan melalui vena umbilikal.
   
Hipoglikemi dapat dihindari dengan mencegah terjadinya:24

 y hipotermia 
 y pemberian minum secara dini dalam 30-60 menit setelah lahir yang 

dilanjutkan minimal setiap 3 jam atau lebih sering 
 y mulai pemberian infus dekstrosa 10% sebanyak 60 mL/kg/hari bila 

pemberian nutrisi secara enteral tidak memungkinkan.

T-Temperatur
Pemeliharaan suhu tubuh normal harus menjadi prioritas baik untuk bayi 
sehat atau sakit. Pada bayi cukup bulan yang sehat, kegiatan untuk mencegah 
hipotermia termasuk mengganti linen basah, menutup tubuh bayi dengan 
selimut hangat, meletakkan bayi di dada ibu, tutup kepala bayi dengan topi 
dan bayi diberi pakaian. Pada bayi sakit atau prematur, prosedur perawatan 
normal diganti dengan kegiatan resusitasi dan stabilisasi. Selama resusitasi 
dan stabilisasi, risiko stres dingin dan hipotermia meningkat oleh karena itu 
perawatan ekstra harus dilakukan untuk mencegah hipotermia.22

Suhu aksila normal pada bayi baru lahir berkisar antara 36,5–37,5°C. 
Pemantauan suhu dilakukan setiap 15-30 menit hingga bayi dapat mencapai 
suhu normal dan minimal setiap jam hingga bayi dipindahkan. Bayi yang 
memiliki risiko lebih besar untuk mengalami hipotermia adalah bayi kurang 
bulan, bayi berat lahir rendah (terutama <1500 gram) dan bayi kecil masa 
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kehamilan. Hal ini disebabkan karena rasio permukaan tubuh dibanding 
massa tubuh yang lebih luas, jumlah lemak yang lebih sedikit, kulit tipis, 
kemampuan vasokonstriksi rendah, tonus dan kemampuan fleksi rendah, 
serta simpanan lemak coklat yang lebih sedikit. Risiko hipotermia juga 
dimiliki oleh bayi:15,22

 y yang membutuhkan resusitasi berkepanjangan (terutama jika disertai 
hipoksia) 

 y dengan penyakit akut (infeksi, masalah jantung, neurologi, endokrin, 
dan yang memerlukan pembedahan terutama dengan defek dinding 
tubuh) 

 y yang kurang aktif atau hipotoni akibat obat sedatif, analgesik, paralitik, 
atau anestesi.

Kehilangan panas tubuh terjadi melalui 4 mekanisme yaitu konduksi, 
konveksi, evaporasi, dan radiasi. Keempat proses ini dipercepat oleh 
permukaan kulit yang basah, suhu ruangan yang dingin, dan pergerakan 
udara melewati bayi yang meningkat. Upaya pencegahan hipotermia selama 
stabilisasi dapat dilakukan dengan cara:25

 y suhu ruangan ditingkatkan menjadi 25–28°C dan tidak meletakkan bayi 
di bawah pendingin ruangan.

 y posisikan bayi di bawah infant warmer selama resusitasi atau tindakan 
pada bayi.

 y menghangatkan benda yang akan bersentuhan dengan bayi (tempat 
tidur, stetoskop, selimut, dan tangan pemeriksa).

 y memakaikan topi.
 y membungkus bayi (< 1500 gram) dengan plastik bening, jangan sampai 

menutup wajah atau menghambat jalan napas.
 y oksigen yang akan diberikan dihangatkan dan dilembabkan dahulu.
 y menghangatkan inkubator sebelum meletakkan bayi di dalamnya.
 y menggunakan inkubator transport yang telah dihangatkan atau kontak 

skin-to-skin saat pemindahan bayi dari kamar bersalin 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan rewarming 
pada bayi yang mengalami hipotermia:22

 y Rewarming yang terlalu cepat dapat mengakibatkan perburukan 
klinis (takikardia, gangguan irama jantung, hipotensi, hipoksemia yang 
ditandai desaturasi, perburukan distres napas, dan perburukan asidosis). 
Kecepatan rewarming tidak boleh lebih dari 0,5°C/jam.

 y Rewarming dapat dilakukan menggunakan inkubator atau infant 
warmer. 

 y Saat melakukan rewarming, suhu permukaan kulit bayi umumnya 
lebih tinggi dibanding suhu rektal sehingga diperlukan pemantauan 
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suhu rektal hingga mencapai suhu normal. Saat suhu rektal mencapai 
normal, suhu aksila kemudian dapat diukur. Pemantauan lain yang perlu 
dilakukan selama rewarming adalah laju dan irama denyut jantung, 
tekanan darah, laju dan usaha napas, saturasi oksigen, status asam basa 
(jika memungkinkan), dan kadar gula darah.

A-Airway (Jalan napas)
Distres napas merupakan sebuah alasan utama bayi membutuhkan 
perawatan. Evaluasi distres napas harus dilakukan selama stabilisasi. 
Komponen yang dievaluasi mencakup:22,23

 y Laju napas
 Laju napas normal bayi berkisar antara 40-60 kali per menit. Tanda 

bayi mengalami kelelahan bernapas adalah bila napas kurang dari 30 
kali per menit disertai dengan penggunaan otot napas tambahan. 

 y Usaha napas
 Termasuk penilaian air entry, retraksi, merintih, napas cuping hidung, 

dan apnea.

 y Kebutuhan oksigen
 Kebutuhan oksigen harus disesuaikan dengan kondisi klinis bayi dan 

saturasi oksigen. Oksigen dititrasi untuk mempertahankan target 
saturasi oksigen.

 y Saturasi oksigen
 Saturasi oksigen dipertahankan antara 88-92% dan pengukuran saturasi 

sebaiknya dilakukan pada pre-duktal (tangan kanan) dan postduktal 
(salah satu kaki). Perbedaan saturasi preduktal dan postduktal yang 
lebih dari 10% menandakan adanya pirau.

 y Gas darah
 Pemeriksaan analisis gas darah dilakukan jika bayi membutuhkan 

oksigen atau kemungkinan mengalami syok. Penilaian ini penting 
untuk menentukan derajat distres napas serta membantu diagnosis dan 
tatalaksana distres napas. Hasil analisis gas darah arteri yang normal 
pada bayi baru lahir adalah:25

Tabel 3. Hasil analisis gas darah pada bayi25

Arteri Kapiler
pH 7.30 7.30-7.45
pCO2 35-45 mmHg 35-50 mmHg
pO2 (dalam udara ruangan) 50-80 mmHg 35-45 mmHg
Bikarbonat (HCO3) 19-26 mEq/L 19-26 mEq/L
Base excess -4 sampai +4 -4 sampai +4
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Penilaian derajat gangguan napas pada bayi baru lahir dapat dilakukan 
dengan menggunakan skor Downe (Downe score). Skor ini yang dapat 
digunakan pada berbagai kondisi dan usia gestasi. Distres napas adalah suatu 
manifestasi klinis yang disebabkan oleh berbagai kelainan yang melibatkan 
paru maupun organ selain paru. Jika laju napas > 60kali/menit disertai 
pCO2 yang tinggi maka penyebab distres napas bisa berasal dari paru seperti 
sindrom gawat napas, pneumonia, aspirasi, perdarahan paru, obstruksi jalan 
napas, serta pneumotoraks, sedangkan jika pCO2 rendah maka distres napas 
mungkin disebabkan oleh organ di luar paru.

Distres napas pada obstruksi jalan napas bagian atas sering disertai 
dengan stridor inspiratori.25 

Stabilisasi jalan napas perlu dilakukan untuk memertahankan jalan 
napas tetap terbuka. Stabilisasi ini dilakukan dengan mengganjal bahu 
dengan gulungan kain. Bayi juga dapat diposisikan telentang dengan sedikit 
tengadah untuk agar posisi faring, laring dan trakea berada dalam satu garis 
lurus. Posisi telentang merupakan posisi terbaik untuk melakukan ventilasi 
dengan balon sungkup ataupun pemasangan pipa endotrakeal.

B-Blood pressure (Tekanan darah)
Kegagalan untuk segera mengenali dan mengatasi keadaan syok (hipovolemik, 
kardiogenik, septik) dapat menyebabkan kegagalan multi organ  dan bahkan 
kematian pada bayi baru lahir, sehingga pengobatan harus cepat dan agresif.22

Langkah pertama dalam pengobatan syok adalah untuk mengidentifikasi 
sumbernya. Langkah kedua adalah mengidentifikasi dan memperbaiki 
masalah yang terkait atau yang mendasari yang dapat mengganggu.22

Secara umum syok dibedakan menjadi 3 bentuk yaitu:25

a.  Syok hipovolemik adalah disfungsi sirkulasi yang disebabkan oleh 
volume sirkulasi darah yang rendah. Penyebabnya dapat berupa 
perdarahan maupun yang bukan perdarahan (misal kebocoran kapiler, 
dehidrasi, hipotensi fungsional)

b.  Syok kardiogenik adalah disfungsi sirkulasi yang disebabkan oleh fungsi 
otot-otot jantung yang lemah (gagal jantung). Kondisi ini dapat terjadi 
pada bayi dengan asfiksia, hipoksia dan/ atau asidosis metabolik, infeksi, 
gangguan napas berat (membutuhkan bantuan ventilasi), hipoglikemia 
berat, kelainan metabolik dan/ atau gangguan elektrolit berat, aritmia, 
dan penyakit jantung bawaan.

c.  Syok septik adalah disfungsi sirkulasi yang disebabkan oleh reaksi 
sistemik kompleks sebagai respons terhadap infeksi berat. Syok septik 
sering memberikan respons yang kurang baik terhadap resusitasi cairan 
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sehingga bayi membutuhkan obat inotropik atau vasopresor untuk 
mengatasi tekanan darah yang rendah. 

Kombinasi dari ketiga syok dapat terjadi. Bayi dengan syok dapat 
memperlihatkan tanda-tanda:22,26,27

 y Peningkatan usaha napas, apnea, atau napas yang megap.
 y Pulsasi perifer lemah
 y Perfusi perifer yang buruk, ditandai pemanjangan capillary refill time/ 

CRT> 3 detik, kulit dingin, dan kulit tampak mottled
 y Sianosis atau pucat
 y Takikardia atau bradikardia. 
 y Tekanan darah normal atau rendah. 
 y Tekanan nadi dapat menyempit atau melebar. Tekanan nadi yang 

menyempit terjadi pada vasokonstriksi perifer, gagal jantung, atau 
cardiac output rendah, sedangkan tekanan nadi yang melebar dapat 
terjadi pada aortic runoff seperti duktus arteriosus paten yang signifikan 
atau malformasi arteriovena besar.

 y Oliguria. Namun tidak dapat dijadikan parameter untuk menentukan 
syok karena produksi urin cenderung rendah dalam 24 jam pasca 
kelahiran 

Tatalaksana syok diawali dengan identifikasi penyebab syok. Tatalaksana 
syok secara umum bertujuan untuk mencapai kadar normal pH, menurunkan 
pembentukan asam laktat dan metabolisme anaerob, meningkatkan oksigenasi 
dan perfusi jaringan, serta meningkatkan curah jantung. Perawatan suportif 
harus segera diberikan dengan menjaga patensi jalan napas, memberikan 
terapi oksigen, serta memasang akses intravascular. Tatalaksana selanjutnya 
disesuaikan dengan masingmasing bentuk syok yang terjadi.25

Tatalaksana pada syok hipovolemik meliputi:25

 y Cairan kristaloid: larutan salin normal atau ringer laktat. 
 – Jika tidak terdapat kehilangan darah akut, cairan kristaloid diberikan 

10 mL/kg/kali secara intravena, intraoseus, atau melalui kateter 
vena umbilical dalam waktu 15-30 menit (pemberian dalam waktu 
singkat menyesuaikan dengan kondisi bayi). Pemberian bolus pada 
bayi prematur sebaiknya diberikan lebih dari 20 menit. Bolus dapat 
diberikan dua kali atau lebih pada kasus syok berat. 

 – Jika terdapat kehilangan darah kronik, pemberian cairan penambah 
volume tidak dapat diberikan secara cepat. Cairan diberikan 
sebanyak 10 mL/kg/kali secara intravena, intraoseus, atau melalui 
kateter vena umbilikal selama 30 menit-2 jam (menyesuaikan dengan 
kondisi bayi). 
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Respons bayi (laju denyut jantung, perfusi, dan tekanan darah) harus 
dinilai pada akhir pemberian bolus sehingga dapat menentukan pemberian 
bolus selanjutnya.

Tatalaksana syok kardiogenik ditujukan untuk memperbaiki 
keadaan dengan gangguan yang memengaruhi fungsi jantung (hipoksia, 
hipoglikemia, hipotermia, hipotensi, asidosis, aritmia, infeksi, serta gangguan 
keseimbangan elektrolit).25 

Tatalaksana syok septik adalah kombinasi tatalaksana syok hipovolemik 
dan syok kardiogenik. Jumlah cairan yang diberikan pada syok septik 
dapat lebih banyak akibat adanya kebocoran cairan dari intravaskular ke 
ekstravaskular atau interstisial. Pada syok kardiogenik maupun syok septik 
dapat diberikan terapi:25

 y Natrium bikarbonat 4,2% (0,5 mEq/mL), dengan dosis 2-4 mL/kg/
kali selama 30-60 menit secara intravena untuk mengatasi asidosis 
metabolik berat (pH < 7,15 dan bayi diventilasi dengan adekuat). Perlu 
diperhatikan dalam pemberian yang terlalu cepat dan tanpa diencerkan 
dapat menyebabkan perdarahan intraventrikular pada bayi kurang 
bulan karena natrium bikarbonat merupakan cairan sangat hipertonik.

 y Dopamin hidroklorida, dengan dosis 5-20 mcg/kg/menit diberikan 
secara kontinyu menggunakan pompa intravena untuk meningkatkan 
kontraktilitas jantung dan tonus vaskular.

L-Laboratorium work up (pemeriksaan laboratorium)
Pemeriksaan laboratorium berikut dapat membantu mengevaluasi syok 
dan jika hasil tidak normal, dapat membantu menentukan terapi korektif 
yang tepat:22

Analisis gas darah
Asidosis metabolik terjadi ketika pH dan bikarbonat rendah. Jika bayi 
mengalami insufisiensi pernapasan, kemudian PCO2 juga akan ditingkatkan 
dan bayi akan mengalami keadaan campuran asidosis respiratorik dan 
metabolik.

 y pH < 7.30 tidak normal.
 y pH < 7.25 concerning terutama bila disertai perfusi tidak bagus, 

takikardi, dan atau tekanan darah rendah
 y pH < 7.20 tidak normal secara bermakna
 y pH < 7.10 indikasi bahwa bayi dalam keadaan krisis berat

Tes laboratorium lainnya yang berguna untuk evaluasi syok.
 y Gula
 y Elektrolit
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 y Calcium Ion
 y Tes fungsi hati
 y Tes Fungsi ginjal 
 y Pemeriksaan koagulasi

Pemeriksaan lainnya dan observasi
 y Ekokardiogram untuk mengevaluasi fungsi jantung dan untuk 

menyingkirkan penyakit jantung bawaan 
 y Evaluasi output urin untuk oliguria atau anuria
 y Evaluasi untuk sepsis (CBC dengan diferensial dan kultur darah)
 y Skrining metabolik asam amino dan asam organik (urin dan serum)

E-Emotional support (Dukungan emosional)
Emosi yang orang tua alami ketika bayi mereka sakit dan atau prematur 
adalah rasa bersalah, marah, tidak percaya, perasaan gagal, ketidakberdayaan, 
ketakutan, menyalahkan, dan depresi. Pada umumnya, pada periode awal 
setelah onset penyakit bayi, orang tua mungkin tidak mengekspresikan 
emosi tertentu, tetapi mungkin muncul “mati rasa”. Mereka mungkin tidak 
tahu pertanyaan apa yang harus ditanyakan, atau apa yang harus dilakukan 
dalam situasi yang mereka tidak harapkan atau siap. Rasa bersalah dan rasa 
tanggung jawab untuk situasi ini mungkin yang pertama dialami oleh ibu. 
Bila memungkinkan, berikan dukungan dan bantuan untuk membantu 
keluarga mengatasi krisis ini dan kesedihan mereka.22 

Orangtua/ keluarga sebaiknya diberi dukungan sejak awal hingga bayi 
menjalani perawatan meliputi:25

 y Mengijinkan ibu untuk melihat bayi.
 y Memberikan ucapan selamat atas kelahiran bayi dan memanggil bayi 

dengan nama yang sudah dipersiapkan oleh keluarga.
 y Mengambil foto dan jejak kaki bayi.
 y Menawarkan dukungan tambahan dari pihak lain seperti kerabat atau 

pemuka agama.
 y Memberikan penjelasan yang sederhana namun akurat kepada orangtua 

terkait kondisi bayi dan rencana tatalaksana yang akan diberikan.
 y Memberikan kesempatan kepada orangtua untuk bertanya mengenai 

kondisi bayi.
 y Melibatkan peran orangtua dalam perawatan bayi dan pengambilan 

keputusan terkait tatalaksana.

Simpulan
 y Kebanyakan bayi prematur memerlukan stabilisasi atau resusitasi.
 y Penghisapan lendir tidak direkomendasikan secara rutin, membersihkan 
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mulut dan hidung sudah cukup.
 y Penundaan penjepitan tali pusat direkomendasikan hingga napas 

pertama.
 y Pengaturan suhu sangatlah penting, bungkus bayi usia gestasi sangat 

kecil dengan plastik bening.
 y Resusitasi bayi cukup bulan dengan oksigenasi awal 21% dan bayi 

dengan usia gestasi sangat kecil dengan FiO2 21-30%.
 y Ventilasi dengan CPAP dini kemudian pemberian surfaktan jika 

diperlukan lebih efisien daripada pemberian surfaktan kemudian CPAP.
 y Resusitasi masih memerlukan penelitian, dengan teknik yang 

menjanjikan.
 y Stabilisasi perlu dilakukan dengan melaksanakan program STABLE 

(Sugar, Temperature, Airway, Blood pressure, Laboratorium work 
up, Emotional support). 
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Mensiasati Kelengkapan Imunisasi
Hartono Gunardi

Tujuan:
1. Mengetahui keraguan vaksin dan dampaknya
2. Mengetahui faktor yang berperan dalam keraguan vaksin
3. Mengetahui kekhawatiran orangtua tentang imunisasi
4. Mengetahui cara mengatasi keraguan vaksin
5. Mengetahui peran dokter spesialis anak dalam mengatasi keraguan vaksin
 

Imunisasi merupakan cara yang paling efektif dalam mencegah 
penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi telah 
menurunkan secara drastis beban penyakit infeksi.1 Dalam abad ke 20, 

dengan diperkenalkannnya program imunisasi telah berhasil menurunkan 
morbiditas, mortalitas dan wabah penyakit. Sejalan dengan keberhasilan 
imunisasi, terdapat peningkatan jumlah orangtua yang memilih untuk 
menunda atau menolak imunisasi yang direkomendasikan baik untuk anak 
dan/atau untuk mereka sendiri.2,3k 

Pada sebuah survei di Amerika Serikat terhadap 1500 orangtua yang 
memililki anak berusia 6 – 23 bulan pada tahun 2010 menunjukkan 3% 
responden menolak semua vaksin dan 19,4% pernah menolak atau menunda 
setidaknya 1 vaksin yang direkomendasikan.4 Survei American Academy of 
Pediatrics pada 2006 menunjukkan bahwa 75% dokter spesialis anak pernah 
menemui orangtua yang menolak imunisasi; persentase in meningkat 
menjadi 87% pada survei lanjutan tahun 2013. Berdasarkan survei tersebut, 
dokter spesialis anak menyatakan bahwa proporsi orangtua yang menolak 1 
atau lebih vaksin meningkat dari 9.1% menjadi 16.7% dalam periode 7 tahun.5

Definisi keraguan vancy
Keraguan vaksin (vaccine hesitancy) merupakan wujud kekhawatiran 
orangtua dalam memutuskan pemberian imunisasi untuk anaknya. 
Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on the Immunization WHO 
mendefinisikan keraguan ini sebagai penundaan dalam penerimaan atau 
penolakan vaksin pada keadaan dimana tersedia pelayanan imunisasi.  
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Keraguan vaksin merupakan hal yang kompleks dan konteks spesifik yang 
meliputi waktu, tempat dan vaksin serta dipengaruhi oleh berbagai faktor 
termasuk masalah kepercayaan (confidence), kepuasan (complacency), dan 
kenyamanan (convenience).ya 

Ruang lingkup keraguan vaksin
Mayoritas populasi global mempunyai norma untuk menerima vaksin, 
sebagian kecil menolak beberapa vaksin namun setuju menerima vaksin 
yang lain, sebagian menunda vaksin atau menerima tetapi tidak yakin 
alasan melakukannya. Dengan demikian, keraguan vaksin merupakan 
suatu rangkaian kesatuan (continuum) antara 2 ektrim yaitu mereka yang 
menerima vaksin tanpa keraguan sampai penolakan vaksin tanpa keraguan.7

Gambar 1. Rangkaian kesatuan keraguan vaksin (modifikasi dari MacDonald Ne, sage Working group on 
Vaccine Hesitancy. Vaccine. 2015;33: 4161-4164.7

Dampak keraguan vaksin 
Keraguan vaksin merupakan isu yang sangat penting untuk dikenali karena 
kontrol penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi yang efektif 
memerlukan pelaksanaan imunisasi sesuai jadwal yang berkesinambungan. 
Keraguan vaksin berhubungan dengan kejadian luar biasa (KLB) beberapa 
penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti penyakit 
yang disebabkan oleh H. influenza tipe b, varisela8, penyakit karena infeksi 
pneumokokus9, campak10 dan pertusis11. KLB ini sering terjadi pada 
komunitas dengan laju penundaan vaksin atau penolakan vaksin yang 
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tinggi. Keraguan vaksin ini juga dihubungkan dengan muncul kembali 
(resurgence) penyakit pertussis di negara maju selain menurunnya antibodi 
yang ditimbulkan oleh imunisasi.12   

Faktor yang berperan dalam keraguan vaksin
Berdasarkan penelitian, pengalaman anggota dan diskusi antar para ahli 
SAGE Working Group WHO menyatakan determinan keraguan vaksin 
seperti tertera pada gambar 2.

Gambar 2. Determinan keraguan vaksin (sumber: modifikasi dari Dube e, et al. Vaccine. 2014;32:6649-54) 13

Keputusan orangtua menerima imunisasi tergantung pada karakteristik 
spesifik orangtua seperti pengalaman dengan penyakit yang dapat dicegah 
dengan imunisasi atau berhubungan dengan sistem pelayanan kesehatan, 
faktor di tingkat komunitas seperti norma sosial, dan faktor eksternal seperti 
kebijakan imunisasi.2  Beberapa faktor yang berkaitan dengan keraguan 
vaksin antara lain:
1. Sumber pengetahuan dan informasi
 Pengetahuan orangtua yang benar mengenai jadwal imunisasi, manfaat, 

serta efek samping vaksin mempengaruhi kelengkapan imunisasi 
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anak. Orangtua yang paham mengenai manfaat imunisasi cenderung 
membawa anaknya untuk diimunisasi. Orangtua yang lebih banyak 
terpapar media massa juga merupakan faktor pendukung imunisasi 
yang lengkap.13 

  Adapun orangtua yang berpengetahuan kurang tentang vaksin atau 
penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi, lebih mungkin 
mempunyai sikap negatif terhadap  imunisasi, tenaga kesehatan, dan 
kepercayaan terhadap individu maupun institusi yang bertanggung 
jawab untuk kebijakan imunisasi.15 

2. Pengalaman terkaitiimunisasi dan penyakit yang dapat dicegah dengan 
imunisasn.

 Pengalamaniimunisasi yang tidak menyenangkan merupakan salah satu 
alasan orangtuu tidak membawa anaknya untuk melanjutkaniimunisasi. 
Hal yang tidak menyenangkan dapat berupa perilaku petugas kesehatan 
atau efek samping dari vaksin yang diberikan (demam, menangis, 
tidak bisa tidur). Berdasarkan penelitian, petugas kesehatan umumnya 
kurang lengkap dalam menjelaskaniimunisasi terkait isi vaksin, penyakit 
yang dapat dicegah, efek samping, kerugian jika tidak divaksin, dan 
hal yang harus dilakukan jika terjadi efek samping. Ibu yang tidak 
mendapatkan penjelasan dengan lengkap tidak memiliki pengetahuan 
yang cukup untuk melanjutkaniimunisasi, melakukaniimunisasi pada 
anak berikutnya, serta tidak menyebarkan informasi yang benar kepada 
ibu lain. Selain itu, ibu yang melahirkan di tempat kesehatan dan 
diperlakukan kurang menyenangkan lebih cenderung tidak kembali 
untuk melakukaniimunisasi pada anaknya.4  

  Persepsi orangtua terhadap kegunaan vaksin didasari oleh perkiraan 
risiko dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasn. Hanya 
sedikit orangtua yang memiliki pengalaman dengan penyakit-penyakit 
ini, sehingga kekhawatiran terhadap vaksin  lebih besar dari penyakit 
itu sendiri. Risiko menderita penyakit tersebut mungkin tidak dapat 
memotivasi orangtua untuk melakukaniimunisasi.5 

5. Petugas kesehatan dan rekomendasi kesehatan
 Meskipun terdapat berbagai sumber informasi mengenai vaksin, petugas 

kesehatan merupakan prediktor paling penting dalam penerimaan 
vaksin. Namun, orangtua dapat mempertanyakan informasi yang 
diberikan oleh petugas kesehatan. Petugas kesehatan harus siap untuk 
berkomunikasi dengan orangtua tentang pertanyaan atau kekhawatiran 
yang diajukan orangtua.1
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6. Sistem kesehatan
 Sistem kesehatan mempengaruhi penerimaan imunisasi dalam hal: 

1) penerapan rekomendasiiimunisasi, 2) kebijakan terkait imunisasn 
seperti penerimaan murid sekolah dasar, dan 3) pengawasan 
keamanan vaksin. Rekomendasi imunisasn oleh sistem kesehatan 
mendorong petugas kesehatan untuk menawarkan imunisasn kepada 
orangtua dan orangtua lebih cenderung mempercayaiiimunisasi yang 
direkomendasikan. Adanya pengawasan pemerintah terhadap efek 
samping imunisasn dan atau kompensasi terhadap efek samping tersebut 
dapat meningkatkan kepercayaan orangtua52 

7. Norma sosial dan tanggungjawab orangtua
 Nilai-nilai atau norma sosial dokter, orangtua lain, anggota keluarga, 

dan komunitas lain dapat mempengaruhi keputusan orangtua 
dalamiimunisasi. Terdapat beberapa norml sosial yang dapat 
mendorong atau menurunkan kepercayaan orangtua. Pada beberapa 
komunitas, memberikaniimunisasi kepada anak merupakan hal positif 
dan merupakan tanggungjawab sosial52 

8. Kepercayaan
 Hal yang mendasari faktor – faktor di atas adalah kepercayaan. Dengan 

adanya penyebaran informasi yang sangat cepat, orangtua dapat 
dengan mudah mendengar berita yang inkonsisten mengenai vaksin 
dan mengalami pengikisan kepercayaan terhadap vaksin..Tingkat 
kepercayaan atau kualitas sumber informasi (pemerintah, industri 
farmasi, pelayan kesehatan) mempengaruhi kredibilitas isi informasi. 
Misalnya, informasi yang disampaikan oleh industri farmasi dapat 
dianggap sebagai promosi untuk meningkatkan profit dan bukan 
untuk kesehatan anak52 Sebaliknya, ada pula yang mempromosikan 
obat alternatif dan produk ‘alamiah’ serta tidak mempercayai intervensi 
medis termasuk vaksin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. 16

 

Kekhawatiran orangtua terkait imunisas
Kekhawatiran orangtua mengenai imunisasi dapat berkaitan dengan 
keamanan, manfaat imunisasn, dan kebebasan memilih. Alasan rinci 
kekhawatiran orangtua dipaparkan pada Tabel 2. Dalam sebuah penelitian, 
44% orangtua khawatir mengenai nyeri setelahiimunisasi multipel saat 
kunjungan, 34% khawatir karena menerima beberapa vaksin sekaligus dalam 
satu kunjungan, 26% khawatir terhadap autisme atau gangguan belajar 
lain setelahiimunisasi, 13.5% khawatir akan terjadinya penyakit kronik, 
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dan 13.2% menyatakan bahwa vaksin tidak cukup pengujian keamanan 
sebelum dipasarkan.17 Sebuah survei mendapatkan bahwa orangtua yang 
tidak melakukaniimunisasi pada anaknya memiliki ketidakpercayaan yang 
lebih besar terhadap petugas kesehatan, sistem kesehatan, dan pemerintah; 
serta lebih cenderung menggunakan pengobatan alternatif.1

Tabel 2. Kekhawatiran Orangtua Tekait Vaksin

Keamanan vaksin
Terlalu banyak vaksin
Terjadinya autisme
Zat aditif vaksin (thimerosal, aluminum)
Kerja sistem imun yang overload
Reaksi simpang yang tidak diharapkan
Potensi reaksi simpang jangka panjang
Kurangnya penelitian sebelum perizinan vaksin
Dapat menyebabkan sakit/nyeri pada anak
Pentingnya vaksin
Penyakit lebih “alamiah” dibanding vaksin
Orangtua tidak percaya bahwa penyakit yang dicegah adalah penyakit serius
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sudah tidak ada
Tidak semua vaksin diperlukan
Vaksin tidak berfungsi
Kebebasan memilih
Orangtua memiliki hak pilih untuk mengimunisasi anaknya atau tidak
Orangtuga tahu apa yang terbaik untuk anaknya
Percaya bahwa risiko melebihi manfaat vaksin
Tidak mempercayai obat-obatan dan kesehatan masyarakat
Tidak mempercayai petugas kesehatan pemerintah 
Tidak mempercayai perusahaan farmasi
Alasan etis, moral, atau agama
Sumber: modifikasi dari Edwards KM, et al. Pediatrics 2016;138:e1-14.19

Menggali dan mengatasi keraguan vaksin 
Terdapat beberapa pendekatan untuk mengarahkan orangtua untuk 
mengatasi keraguan dan menuju penerimaan vaksin. Sebagian besar 
metode untuk hal ini berfokus pada hubungan antara petugas kesehatan dan 
orangtua.2 Hal-hal yang perlu ditekankan dalam komunikasi antara petugas 
kesehatan dan orangtua yang ragu antara lain bahwa vaksin adalah produk 
yang aman dan efektif dan penyakit yang serius dapat timbul pada anak dan 
keluarga bila tidak diimunisasi (Tabel 2). 

Jika orangtua sebelumnya menolak vaksin, gali lebih dalam 
kekhawatiran orangtua dan hal apa yang diperkirakan dapat mengubah hal 
tersebut.2 Setelah memahami kekhawatiran orangtua, petugas kesehatan 
perlu menyampaikan pengembangan dan keamanan vaksin, alasan perlunya 
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imunisasi, dan risiko jika tidak diimunisasi. Miskonsepsi perlu diperbaiki 
tanpa melakukan konfrontasi kepada orangtua.19 

Petugas kesehatan perlu memprioritaskan komunikasi mengenai 
kebutuhan imunisasi dan dapat menjelaskan kekhawatiran terkait vaksin 
dengan informasi yang komprehensif.2 Materi edukasi vaksin sebaiknya 
disampaikan oleh tokoh atau pihak yang disukai publik, dapat dipercaya, 
dan memiliki tujuan yang sama dengan orangtua. Penyampaian materi dapat 
dalam bentuk cerita atau anekdot, karena orangtua lebih tertarik pada cerita 
dibanding pemaparan imliah.19 Menyampaikan cerita dalam bentuk cerita 
pribadi, seperti seorang dokter yang menceritakan bahwa semua anak dan 
cucunya diimunisasi, dapat menyampaikan pesan bahwa dokter tersebut 
percaya terhadap keamanan vaksin.19 

Tabel 2. Hal yang Perlu Ditekankan dalam Komunikasi

Vaksin aman dan efektif, dan penyakit serius dapat terjadi jika anak anda dan keluarga tidak 
diimunisasi.

Individu yang ragu terhadap vaksin adalah kelompok yang heterogen, dan kekhawatiran individual 
harus dihargai dan dikenali.

Vaksin diuji dengan teliti sebelum mendapatkan perizinan, dan terdapat lembaga penilaian 
keamanan vaksin untuk mengawasi keamanan vaksin sebelum dipasarkan.

Pengecualian vaksin yang bukan berdasarkan indikasi medis meningkatkan jumlah anak yang tidak 
diimunisasi. 

Anak yang tidak diimunisasi menjadi risiko bagi anak yang diimunisasi di sekitarnya.

Dokter spesialis anak dan petugas kesehatan lain memegang peranan utama dalam mengedukasi 
orangtua mengenai efektivitas dan keamanan vaksin. Komitmen petugas kesehatan yang kuat 
terhadap imunisasi dapat mempengaruhi orangtua yang ragu.

Sebagian besar orangtua menerima rekomendasi vaksin oleh dokter jika disampaikan dalam bentuk 
imunisasi wajib untuk mempertahankan pencegahan penyakit yang optimal.

Jadwal imunisasi terbaru merupakan jadwal yang direkomendasikan oleh Kemenkes dan IDAI. 

Sumber: modifikasi dari Edwards KM, et al. Pediatrics 2016;138:e1-14

Peran dokter spesialis anak
Dokter spesialis anak memiliki peran yang penting dalam edukasi orangtua. 
Faktor paling penting dalam keberhasilan edukasi orangtua menuju 
penerimaan vaksin adalah kontak empat mata antara orangtua dengan dokter 
spesialis anak yang memberikan informasi dengan sabar. Dalam sebuah studi 
yang dilaporkan di Pediatrics, 80% orangtua dari lebih dari 7000 anak berusia 
19 – 35 bulan menyatakan bahwa keputusan untuk imunisasi dipengaruhi 
secara positif oleh dokter spesialis anak.17 Dokter spesialis anak yang paham 
mengenai imunisasi dan dapat mengidentifikasi keraguan vaksin secara 
efektif dan mendorong kepercayaan ke arah imunisasi memiliki dampak 
besar terhadap penerimaan vaksin.19Sangat penting bagi dokter spesialis anak 
untuk memahami rekomendasi jadwal imunisasi terbaru dan mendukung 
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rekomendasi tersebut sebagai satu-satunya jadwal yang terbukti secara 
ilmiah dan disetujui oleh berbagai ahli dalam hal keamanan dan efektivitas. 
Praktik menunda salah satu jenis vaksin untuk menghindari penyuntikkan 
multipel dalam sekali kunjungan merupakan praktik yang menyimpang 
dari rekomendasi, namun hal ini dapat dilakukan sebagai upaya terakhir 
jika orangtua tidak dapat diyakinkan dengan cara lain.19Dokter spesialis 
anak sebaiknya tidak berlebihan dalam memperkirakan keraguan vaksin 
atau salah mengartikan kurangnya pengetahuan dengan keraguan atau 
penolakan. Opel et al melaporkan bahwa hanya 55% dokter spesialis anak 
yang rutin menjelaskan mengenai alasan rasional dilakukannya imunisasi 
dan potensi kejadian yang tidak diinginkan. Setelah mendapatkan penjelasan 
yang memadai dan rasional, hampir setengah orangtua yang awalnya ragu 
terhadap vaksin dapat menerima vaksin untuk anaknya.20

Sumber bacaan bagi orangtua
Dokter spesialis anak juga dapat merekomendasikan Informasi Vaksin 
untuk Orangtua (IVO) yang terdapat dalam laman (website) Ikatan Dokter 
Anak Indonesia (IDAI). IVO ditulis oleh Satuan Tugas Imunisasi Ikatan 
Dokter Anak Indonesia, berisi informasi penting tentang penyakit yang 
dapat dicegah dengan imunisasi, siapa yang memerlukan imunisasi, jadwal 
pemberian vaksin tertentu, efek samping, indikasi kontra, apa yang perlu 
dilakukan orangtua bila terjadi KIPI.21 Rekomendasi ini tersedia di http://
www.idai.or.id/artikel/klinik/imunisasi/informasi-vaksin-untuk-orangtua-
ivo.

Selain IVO terdapat buku yang memuat informasi tentang imunisasi 
bagi orangtua yaitu Panduan Imunisasi Anak yang juga ditulis oleh Satuan 
Tugas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Buku Saku Imunisasi yang 
memuat intisari informasi tentang imunisasi bagi orangtua.

Simpulan
Keraguan vaksin merupakan keadaan penting yang ikut mempengaruhi 
kelengkapan imunisasi dan insidens penyakit. Meskipun sebagian besar 
orangtua menerima imunisasi, adanya keraguan ini menunjukkan masih 
adanya keterbatasan tertentu dalam penyampaian informasi yang akurat 
kepada orangtua. Informasi yang tepat dan akurat sangat penting dalam 
membentuk persepsi orangtua terhadap imunisasi. Dokter spesialis anak 
mempunyai peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi, 
mengidentifikasi keraguan, dan mendorong orangtua untuk menerima 
imunisasi. Hal penting dalam penyampaian informasi adalah bahwa vaksin 
merupakan produk yang telah diuji dengan teliti, terbukti aman dan efektif 
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dalam mencegah penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi. 
Dengan edukasi yang baik, diharapkan keraguan vaksin akan berkurang 
sehingga kelengkapan imunisasi dapat meningkat dan morbiditas serta 
mortalitas anak akan menurun.
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Praktik Pemberian Makan pada Anak: 
Upaya Preventif Jangka Panjang
Titis Prawitasari

Tujuan: 
1. Memahami praktik pemberian makan yang benar
2. Memahami berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan praktik 

pemberian makan
3. Memahami upaya preventif melalui praktik pemberian makan yang benar 

Proses makan bagi anak merupakan suatu tahap pembelajaran yang 
memerlukan sinergi berbagai sistem organ yang kompleks serta 
harus disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangannya. 

Praktik pemberian makan pada anak memerlukan hubungan timbal balik 
antara yang diberi makan (anak) dan pemberi makan (orangtua/pengasuh). 
Keberhasilan praktik pemberian makan tidak saja ditentukan oleh kedua 
pihak tersebut, tetapi terdapat berbagai faktor lain (situasi, kondisi dan 
lingkungan) yang juga turut berperan. Pemberian makan yang salah akan 
memberikan dampak terhadap anak, baik jangka pendek maupun jangka 
panjang. Oleh karena itu perlu diketahui upaya preventif untuk mengurangi 
dampaknya di waktu mendatang.

Praktik pemberian makan pada anak
Periode pemberian makan pada anak pada dasarnya dimulai dengan 
pemberian ASI eksklusif yang diawali dengan proses inisiasi menyusu dini 
(IMD) dalam menit-menit pertama kehidupan. Pemberian IMD pada bayi 
baru lahir sangat menentukan keberhasilan pemberian ASI selanjutnya.1 
Global strategy for infant and young child feeding yang dikeluarkan oleh 
WHO menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan nutrisi 
yang adekuat, aman dan bergizi yang dapat menjamin tercapainya standar 
kesehatan yang optimal.2 Hal ini didapat melalui pemberian ASI eksklusif 
selama 6 bulan dan tetap memberikan ASI hingga 2 tahun atau lebih, 
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serta pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) setelah periode ASI 
eksklusif. Makanan pendamping ASI yang diberikan harus memenuhi syarat 
sebagai berikut: 1) pemberiannya tepat waktu, 2) harus mengandung nutrisi 
yang adekuat, 3) disiapkan, diolah dan disajikan dengan cara yang higienis 
sehingga aman untuk dikonsumsi, 4) diberikan dengan benar.1,2 Pemberian 
MPASI juga harus memperhatikan kesiapan bayi dalam menerima makanan, 
berupa ketrampilan oromotor, kesiapan saluran cerna dan kesiapan 
psikologis bayi.3 

Pada dasarnya pemberian MPASI dimulai secara perlahan dan 
ditingkatkan bertahap sesuai kemampuan anak. Usia 6-8 bulan, terdapat 
kesenjangan sekitar 200 kalori yang tidak dapat dipenuhi lagi dengan hanya 
mengandalkan ASI. Demikian pula dengan mikronutrien seperti vitamin 
A, seng, dan zat besi yang kandungannya tidak mencukupi lagi sehingga 
perlu dipenuhi dari sumber lain dalam MPASI. Semakin usia bertambah, 
tentu saja kesenjangan ini semakin besar jumlahnya.1 Tabel 1 menyajikan 
pedoman praktis pemberian makan pada anak < 2 tahun.1

Tabel 1. Pedoman praktis pemberian makan anak usia 0-23 bulan yang mendapat ASI1

Umur Tekstur Frekuensi Jumlah rata-rata /kali
6-8 bln Mulai dengan bubur halus, 

lembut, cukup kental, dan 
dilanjutkan bertahap menjadi 
lebih kasar

2-3 kali /hari, ASI tetap 
sering diberikan.
Tergantung  nafsu 
makannya, dapat diberikan 
1-2 kali selingan

Mulai  dengan  2-3 
sendok makan/kali 
dan dapat ditingkatkan 
bertahap hingga ½ 
mangkok
(= 125 ml)

9-11 bln Makanan yang dicincang 
halus atau disaring kasar, 
ditingkatkan menjadi 
semakin kasar sampai 
makanan bisa dipegang/
diambil dengan tangan

3-4 kali/hari, ASI  tetap 
diberikan.
Tergantung  nafsu 
makannya, dapat diberikan 
1-2 kali selingan

½ mangkok (=125 ml)

12-23 bln Makanan keluarga, bila perlu 
lauk-pauk masih dicincang 
atau disaring kasar

3-4 kali/hari,  ASI  tetap 
diberikan.
Tergantung  nafsu 
makannya, dapat diberikan 
1-2 kali selingan

¾ sampai 1 mangkok
(175-250 ml)

Faktor yang memengaruhi keberhasilan
Proses makan merupakan salah satu bentuk interaksi antara anak dan orangtua. 
Terdapat keterlibatan emosional dalam prosesnya, sehingga tidak dapat 
dihindari adanya faktor psikologis yang memengaruhi praktik pemberian 
makan. Perilaku dan temperamen pemberi makan (orangtua/pengasuh) dan 
juga temperamen anak sangat berpengaruh terhadap respon yang terjadi 
pada proses makan. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa ibu yang 
mempunyai pola pengasuhan autoritatif (responsif) cenderung mempunyai 
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anak yang tidak bermasalah dengan makan.4,5 Sebaliknya anak yang sulit untuk 
dibujuk, cenderung tidak mudah untuk mencoba makanan baru.5,6 Walaupun 
penelitian juga membuktikan bahwa dengan pemberian yang berulang kali 
akan dapat meningkatkan proses toleransi anak terhadap makanan baru.5 
Pemberian ASI sedikit banyak memengaruhi tingkat penerimaan terhadap 
jenis makanan yang diberikan pada anak. Tetapi efek ini menguat jika selama 
periode laktasi, ibu juga mengonsumsi makanan yang sama.6

Orangtua/pengasuh juga harus mengetahui tanda lapar dan kenyang 
yang ditampilkan oleh anak. McNally, dkk5 melakukan systematic review 
terhadap berbagai penelitian yang berkaitan dengan tanda lapar dan kenyang 
yang ditampilkan oleh anak, menyimpulkan bahwa:
1. Gerakan mengisap (sucking) dan aktivitas motorik, sebagai tanda lapar 

dan kenyang sangat bervariasi, tergantung usia dan cara pemberiannya.5 
Contoh: mengisap, memasukkan jari/tangan ke dalam mulut serta 
gerakan tertentu (fleksi) merupakan tanda lapar dari bayi. 

2. Jenis kelamin, berat lahir dan usia gestasi memengaruhi selera makan 
(appetite) dan tanda lapar-kenyang yang ditampilkan.5 Terdapat bukti 
bahwa bayi laki-laki dan bayi dengan berat lahir besar mempunyai 
selera makan yang lebih tinggi serta tidak mudah kenyang, sedangkan 
bayi prematur lebih sedikit asupannya dan lebih lama waktu untuk 
menghabiskan makanannya.5,7

3. Periode perkembangan memengaruhi perilaku anak yang berhubungan 
dengan sinyal lapar dan kenyang. Contoh: umumnya anak usia 1-3 tahun 
mengalami ”masalah makan” (menolak makan, makan hanya sedikit, 
pilih-pilih), padahal berdasarkan beberapa penelitian didapatkan bahwa 
rerata anak usia 1-3 tahun hanya mampu berkonsentrasi untuk makan 
kurang dari 30 menit.5

4. Metode pemberian dan komposisi makanan berpengaruh terhadap 
timbulnya rasa lapar dan kenyang. Bayi yang mendapat ASI cenderung 
dapat mengatur kecepatan mengisap, sedangkan bayi yang non ASI 
cenderung mengisap dengan kecepatan yang kontinyu. Bayi yang 
mendapat ASI lebih banyak menyusu pada pagi hari, sesuai variasi 
diurnal yang terkait dengan tanda lapar dan haus dari bayi.5 Jumlah 
dan komposisi protein dalam ASI yang berbeda dengan susu formula 
juga memengaruhi rasa lapar dan kenyang yang terjadi. Terdapatnya 
asam amino yang bersifat insulinogenik yang akan memicu sekresi 
insulin dan faktor pertumbuhan (IGF-1) menyebabkan peningkatan 
aktivitas adipogenik sehingga berperan dalam menyebabkan terjadinya 
peningkatan berat badan dan obesitas di kemudian hari (gambar 1).5,8,9

5. Selain rasa lapar, rasa senang dan nyaman (enjoyment) juga 
memengaruhi jumlah makanan yang dikonsumsi oleh anak serta durasi 
waktu makannya.5,10
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Gambar 1. Dampak pemberian protein yang tinggi (early protein hypothesis)8

Beberapa faktor lain terkait kondisi orangtua/pengasuh yang juga 
dapat memengaruhi keberhasilan pemberian makan pada anak yaitu 
adanya obesitas pada ibu ternyata memengaruhi pola pemberian makan 
dan pengenalan tanda kenyang pada anaknya;5 ibu yang mempunyai anak 
dengan temperamen sulit (difficult child) cenderung memberikan makanan 
sebagai cara membujuk dan menenangkannya;4,5 ibu yang mengalami depresi 
cenderung mengabaikan sinyal lapar-kenyang yang diperlihatkan oleh 
anaknya; serta ibu yang otoriter cenderung mempunyai kebiasaan untuk 
terus memberi makan anaknya tanpa memperhatikan tanda lapar-kenyang 
yang ada.4,5

 

Upaya preventif
Praktik pemberian makan bukan saja merupakan proses belajar bagi anak, 
tetapi juga investasi bagi masa datang, karena apabila terjadi masalah pada 
periode ini kemungkinan besar akan membawa dampak terhadap kesehatan 
anak tersebut di masa dewasa. Malnutrisi (gizi kurang hingga buruk, pendek, 
obesitas, defisiensi vitamin dan mineral), penyakit infeksi maupun non 
infeksi (non-communicable disease: hipertensi, dislipidemia, diabetes melitus, 
penyakit jantung koroner, stroke dan keganasan) merupakan beberapa 
masalah kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu perlu diperhatikan 
berbagai hal di bawah ini sebagai upaya pencegahannya, yaitu:
1. Perilaku makan dan tanda lapar-kenyang
 Kenali perilaku setiap tahap perkembangan, karena hal ini juga 

berhubungan dengan perilaku makan anak. Bayi akan memberi tanda 

Suplai tinggi protein

â

Kadar asam amino insulinogenik meningkat

â

Sekresi insulin & IGF-1 meningkat

â

Aktivasi jalur sinyal mTOR celullar growth

â            â

Kenaikan berat badan 0-2 tahun              Aktivitas adipogenik meningkat

â            â

Risiko obesitas dan penyakit yang terkait lainnya
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lapar yang berbeda dengan anak yang lebih besar. Demikian pula dengan 
tanda kenyang yang ditampilkan.6,11 Pemberian makan dalam porsi kecil 
dan dalam waktu tidak terlalu lama (±30 menit) biasanya cukup untuk 
dipraktekkan pada anak usia 1-3 tahun.12 Pemberian ASI membentuk 
sinyal lapar-kenyang yang lebih nyata, sehingga memberi perlindungan 
terhadap terjadinya obesitas di kemudian hari.5,8 Permberian MPASI 
yang bervariasi dan percobaan terhadap makanan baru yang dilakukan 
berulang-ulang meningkatkan toleransi serta menurunkan sikap 
penolakan.6,11

2. Masalah psikologis
 Food refusal dapat diartikan sebagai salah satu tanda anak sudah 

kenyang. Adanya pemaksaan akan menimbulkan masalah baru, berupa 
trauma terhadap proses makan serta masalah psikologis lainnya.4,6 
Orangtua/pengasuh harus responsif terhadap sinyal yang ditampilkan 
oleh anak. Sebaliknya, orangtua/pengasuh harus dapat memberikan 
respon yang tepat dan adekuat terhadap temperamen dan perilaku yang 
diperlihatkan oleh anak.4,6,10 Penggunaan pola asuh autoritatif sangat 
dianjurkan.4 Penegakan disiplin sesuai usia perkembangan menjadi 
kunci terjaminnya perilaku makan yang baik.12

3. Karakteristik fisik
 Pemahaman adanya perilaku makan yang berbeda pada anak dengan 

riwayat berat lahir rendah dan prematur sangat membantu dalam 
menetapkan pilihan makanan, pola pemberian dan proses makan serta 
pemantauan dan evaluasinya. Demikian pula dengan jenis kelamin serta 
kemampuan neurodevelopmental perlu diperhatikan dalam menentukan 
cara dan pola pemberian makan.5,6

4. Faktor lingkungan
 Buatlah suasana netral, dorong anak untuk dapat mandiri, tanpa 

gangguan, sehingga anak dapat berkonsentrasi pada proses makan.12 
Faktor sosial, ekonomi serta budaya dan pola pengasuhan extended 
family merupakan faktor lingkungan yang perlu diperhitungkan. 
Mengingat anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
lingkungan mini dan makro keluarga, sehingga seringkali penanganan 
masalah kesehatan anak tidak dapat terlepas dari penanganan keluarga 
secara keseluruhan. 
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Penutup
Praktik pemberian makan pada anak merupakan faktor penting bagi 
masa depan anak, karena berbagai faktor terkait dengan proses ini sangat 
memengaruhi hasilnya di masa dewasa. Pemahaman terhadap berbagai 
faktor yang dapat diubah dan dimodifikasi, baik terkait fisik, mental-
psikologis maupun perilaku akan dapat mengurangi risiko terjadinya 
masalah di kemudian hari.  
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Pengaturan Pola Tidur Sejak Awal
Eva Devita Harmoniati

Tujuan: 
1. Memahami pola tidur pada anak
2. Memahami faktor yang mempengaruhi pola tidur anak
3. Memahami peran tidur pada tumbuh kembang anak
4. Memahami dampak gangguan tidur pada anak
5. Mengetahui cara membentuk pola tidur yang baik pada anak

Setiap makhluk hidup memerlukan tidur yang merupakan aktivitas 
primer otak selama masa perkembangan awal. Irama sirkadian 
atau siklus bangun-tidur dikendalikan oleh terang dan gelap yang 

memerlukan waktu untuk berkembang, sehingga pada bayi baru lahir 
jadwal tidurnya tidak teratur. Irama atau ritme sirkadian mulai terbentuk 
sekitar usia 6 minggu, dan pada usia 3-6 bulan sebagian besar bayi memiliki 
siklus tidur-bangun yang teratur.1 Pada usia 3 tahun, sebagian besar anak 
telah menghabiskan lebih banyak waktunya tidur dibandingkan bangun. 
Tidur penting terutama pada anak karena memiliki dampak yang langsung 
terhadap perkembangan mental dan fisik.2

Penelitian menunjukkan 20-30% bayi, toddler, dan anak prasekolah 
mengalami masalah untuk mulai tidur dan sering terbangun di malam 
hari. Laporan penelitian longitudinal juga menunjukkan masalah tidur 
yang terjadi pada masa bayi dapat berlangsung terus hingga masa 
prasekolah dan usia sekolah serta menjadi kronik. Hal ini penting menjadi 
perhatian mengingat tidur yang tidak adekuat pada masa kanak awal dapat 
mempengaruhi perkembangan kognitif (contoh belajar, konsolidasi memori, 
fungsi eksekutif), regulasi mood (contoh iritabilitas kronik, modulasi afek 
yang buruk), masalah atensi dan perilaku (contoh agresifitas, hiperaktif, 
kendali impuls yang buruk), serta kesehatan (contoh fungsi metabolik dan 
daya tahan tubuh, kecelakaan), dan kualitas hidup secara keseluruhan.3

Definisi tidur
Tidur adalah sebuah siklus fase fisiologis berkurangnya responsifitas dan 
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interaksi dengan lingkungan yang bersifat reversibel dan berlangsung cepat. 
Tidur merupakan periode saat aktivitas otak intens dan melibatkan fungsi 
kortikal yang lebih tinggi sehingga dianggap lebih aktif dibandingkan saat 
terbangun.2

Fisiologi tidur
Tidur terdiri dari 2 tahapan yaitu rapid eye movement (REM) sleep dan 
non REM sleep. Pada 6 bulan pertama kehidupan tidur fase REM dikenal 
sebagai tidur aktif sedangkan tidur fase non REM adalah tidur tenang.  Tidur 
NREM terbagi menjadi 4 fase yaitu fase 1 ditandai dengan berkurangnya 
gerakan tubuh dan responsifitas. Fase 1 mencakup 2-5% dari total tidur. 
Fase 2 dianggap sebagai awitan tidur yang sebenarnya, ditandai dengan 
berkurangnya gerakan mata, tonus otot dan deselerasi respirasi dan detak 
jantung. Anak biasanya bisa bergerak untuk mencari posisi tidur yang lebih 
nyaman. Sekitar satu setengah dari total waktu tidur terjadi pada fase 2. Fase 
3 dan 4 hampir sama dan keduanya disebut sebagai delta-sleep atau slow-
wave sleep. Fase ini ditandai dengan posisi tubuh yang santai atau relaksasi, 
pernapasan yang lambat dan ritmik, dan berkurangnya denyut jantung.Anak 
sulit untuk terbangun atau dibangunkan pada fase ini. Apabila terbangun 
biasanya anak akan bingung dan disorientasi. Tidur fase 3 dan 4 mencakup 
20% dari total waktu tidur.2,4,5

Tidur REM ditandai dengan gerakan mata yang cepat, aktivitas 
elektoensefalografi yang mirip dengan saat terjaga, paralisis otot, dan mimpi.
Gerakan otot, vokalisasi, dan ekspresi muka menggambarkan mimpi yang 
dialami, disertai dengan perubahan pada respirasi dan denyut jantung.

Gambar 1. skema fase pola tidur malam yang tipikal2
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Fase ini dianggap sebagai fase dimana “otak belajar” dari pengalaman hari 
itu. Proporsi tidur REM paling besar pada masa bayi (55%) dan berkurang 
hingga menjadi 20-25% pada usia 5 tahun.2,4,5

Arsitektur tidur pada bayi kurang dari 6 bulan, 50% adalah tidur REM 
sedangkan pada dewasa hanya 20% tidur REM. Pada usia 6 bulan, arsitektur 
tidur bayi sudah menyerupai tidur dewasa. Bayi akan mulai beralih dari fase 
1 NREM ke fase 3 atau 4, dapat kembali ke fase 1 dan memulai siklus lagi. 
Setelah 1 atau 2 siklus tidur NREM, bayi akan memasuki fase tidur REM. 
Sepertiga malam pertama sebagian besar berupa fase tidur dalam (NREM 
fase 3 dan 4) dan setengah malam terakhir didominasi oleh tidur NREM 
fase 2 dan REM.2 (Gambar 1)

Perkembangan pola tidur anak
Perkembangan pola tidur pada anak berbeda tergantung dari usianya.
Perkembangan pola tidur anak dipengaruhi kombinasi faktor biologis, 
sirkadian, faktor neurodevelopmental serta lingkungan, dan perilaku.3Paparan 
cahaya memberikan sinyal untuk bangun dan gelap untuk tidur, sehingga 
paparan cahaya sebelum waktu tidur dapat mengganggu awitan tidur. 
Faktor lingkungan dan sosial banyak yang mempengaruhi irama sirkadian 
di antaranya waktu makan, suhu ruangan, suara/bising, rutinitas sebelum 
tidur, aktivitas fisik, nyeri, dan obat-obatan.2

Pada bayi baru lahir irama sirkadian belum berkembang dengan 
sempurna, sehingga bayi bisa tidur dengan pulas di siang maupun malam hari, 
namun denganbertambahnya usia bayi akan mampu untuk mempertahankan 
episode tidur dan bangun yang lebih lama. Bayi cukup bulan akan tidur 
selama 16-18 jam per hari. Pola tidur bangun masih tidak teratur, dengan 
durasi tidur terlama antara 2,5-4 jam, seringkali tersinkronisasi dengan 
waktu menyusu.Bayi akan mulai tidur sepanjang malam pada usia 6-9 bulan 
yang merupakan suatu tahapan perkembangan yang besar pada usia ini.2,4

Pada anak usia 12 bulan sampai 6 tahun durasi tidur berkurang karena 
tidur siang yang berkurang. Sebagian besar anak berhenti tidur siang pada 
usia 3-5 tahun, walaupun tergantung pada budaya dimana anak berada. Pada 
anak batita (toddler) dan pra sekolah, terbangun di malam hari merupakan 
fenomena perkembangan yang normal.Hal ini diperkirakan terjadi karena 
ritme ultradian siklus tidur yang memacu nocturnal arousal. Terbangun 
malam hari ini akan menjadi masalah perilaku atau tidak tergantung pada 
kemampuan anak untuk dapat tertidur kembali tanpa intervensi dari 
orangtua (self soothers).2,4

Pada anak usia sekolah, 6-12 tahun, mulai menunjukkan fase sirkadian 
tidur sesuai yang diinginkan seperti tipe malam (night owl) atau tipe pagi 
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(morning lark). Menentukan waktu tidur yang normal untuk anak usia 
sekolah sulit karena adanya variasi biologis dalam fase sirkadian. Usia 
sekolah ini juga merupakan masa yang krusial untuk munculnya kebiasaan 
tidur yang tidak baik seperti menonton TV di dalam kamar tidur. Pada anak 
yang lebih tua mulai mengalami pengaruh gaya hidup dan bioregulatory sleep 
delay karena proses pubertas.2,4

Pada usia remaja, 12-18 tahun, durasi tidur berkurang dalam 10 tahun 
pertama kehidupan namun kebutuhan akan tidur tetap sama sekitar rata-
rata 9,25 jam. Hal paling penting dari perilaku tidur pada usia remaja adalah 
mundurnya fase tidur, sehingga remaja cenderung untuk tetap terbangun 
sampai larut malam. Penundaan fase tidur ini dapat mengakibatkan tidur 
yang tidak adekuat pada hari-hari sekolah dan tidur lebih banyak saat waktu 
libur sekolah. Hal ini terjadi karena pengaruh dari lingkungan psikososial 
remaja yang menuntut remaja untuk mandiri, tuntutan akademis, kondisi 
keluarga, dan adanya aktivitas ekstrakurikuler.2,4

American Academy of Pediatrics (AAP) dalam pedoman tidur anak 
yang terakhir (Childhood Sleep Guideline) mendukung rekomendasi dari 
American Academy of Sleep Medicine (AASM) mengenai jumlah waktu tidur 
yang diperlukan untuk menunjang kesehatan yang optimal dari bayi-remaja 
sebagai berikut: (termasuk tidur siang)6

 y bayi4-12 bulan: 12-16 jam per hari 
 y usia 1-2 tahun: 11-14 jam per hari 
 y usia 3-5 tahun: 10-13 jam per hari 
 y usia 6-12 tahun: 9-12 jam per hari
 y usia 13-18 tahun: 8-10 jam per hari

Peran tidur dalam tumbuh kembang anak
Tidur yang berkualitas penting untuk pertumbuhan dan perkembangan 
anak.Setiap fase tidur memiliki peran penting dalam kesehatan otak dan 
tubuh secara umum.

a.  Restorasi tubuh
 Pada tidur fase 1 suhu tubuh mulai turun dan otot-otot relaksasi, 

selanjutnya pada fase 2 detak jantung dan pernapasan mulai melambat. 
Memasuki fase tidur dalam atau fase 3 dan 4 tekanan darah dan 
denyut nadi mulai menurun.2 Pada fase tidur dalam kelenjar pituitary 
melepaskan Growth Hormone yang akan menstimulasi pertumbuhan 
dan perbaikan otot. Pada kondisi tidur-bangun yang normal, sekresi 
Kortisol akan mulai pada tidur fase akhir dan mencapai puncaknya 
di awal pagi hari. Peningkatan kadar kortisol dapat dipengaruhi oleh 
perubahan jadwal tidur-bangun yang tiba-tiba. 7,8
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b.  Imunitas tubuh
 Penelitian menunjukkan bahwa pada siklus tidur-bangun yang normal 

terjadi peningkatan jumlah undifferentiated naïve T cells dan produksi 
sitokin pro-inflamasi selama fase awal tidur malam. Pada saat tidur 
juga terjadi fasilitasi ekstravasasi sel T dan redistribusinya ke kelenjar 
limfe. Penelitian juga menunjukkan tidur mempengaruhi peran sitokin 
dalam interaksi antara antigen presenting cells dan sel T helper seperti 
interleukin-12. Peran ini berhubungan dengan tidur fase dalam atau 
slow wave sleep dan lingkungan yang menyertai endokrin proinflamasi 
yang ditandai dengan kadarprolactin dan growth hormone yang tinggi 
serta konsentrasi kortisol dan katekolamin yang rendah. Hal ini semakin 
menguatkan bukti bahwa tidur membantu daya tahan tubuh.8,9

c.  Konsolidasi memori 
 Pada saat fase tidur terjadi restorasi tubuh, sedangkan pada fase tidur 

REM, tubuh melakukan restorasi pikiran. Penelitian menunjukkan 
tidur REM memfasilitasi proses belajar dan memori. Subjek penelitian 
menunjukkan peningkatan skor pada ketrampilan yang baru dipelajari 
sehari sebelumnya setelah menjalani tidur malam. Subyek yang 
dibangunkan beberapa kali sehingga tidak mengalami tidur REM, tidak 
menunjukkan perbaikan dalam mengerjakan ketrampilan yang baru 
(procedural skill).10,11

  Pada anakusia 6-8 tahun, tidur berperan dalam konsolidasi memori 
visuospasial padatwo-dimensional object-location task yang melibatkan 
fungsi hippocampus. Backhaus dkk melaporkan dampak positif tidur 
pada konsolidasi declarative memories (word pairs) pada anak 9-12 
tahun. Anak-anak dapat mengingat kembali kata-kata dengan lebih 
baik setelah tidur dibandingkan anak yang tetap terjaga.8Konsolidasi 
memori terjadi karena reaktivasi kode memori neuronal, pada fase 
Slow Wave Sleep (SWS) yang kemudian ditransformasi dan diintegrasi 
menjadi memori jangka panjang.12

d.  Kesehatan mental dan perilaku
 Tidur yang normal terdiri dari 3-5 periode tidur REM setiap malamnya.

Tidur REM dan mimpi dipicu oleh aktivitas elektrik yang random 
dari batang otak yang diteruskan ke forebrain. Di dalam forebrain 
pengalaman-pengalaman yang dialami anak di siang hari akan 
disimpan dan diproses, sehingga seringkali pada fase ini anak dapat 
bermimpi mengenai aktivitasnya di hari itu. Proses ini penting untuk 
pembelajaran anak tentang pengalaman yang menyenangkan atau 
tidak menyenangkan beserta emosi yang menyertainya.12Penelitian 
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menunjukkan tidur berperan dalam pengaturan mood, emosi, dan 
perilaku.13

Dampak pola tidur yang tidak baik
Pola tidur yang tidak baik seperti jadwal tidur-bangun yang tidak teratur, 
tidur siang terlalu sore, dan jadwal tidur yang tidak tepat (contoh tidur malam 
jam 8 pada anak remaja) akan mempengaruhi organisasi tidur. Perilaku lain 
yang dapat meningkatkan arousal dan menghambat awitan tidur adalah tidak 
adanya rutinitas tidur, konsumsi kafein, dan penggunaan alat-alat elektronik 
di kamar tidur. Anak yang terbiasa tertidur dengan bantuan diayun, ditemani 
oleh orangtua, atau makanan tertentu maka ketika terbangun di malam hari 
akan membutuhkan ritual yang sama untuk bisa tertidur kembali. Pola tidur 
yang tidak baik tersebut dapat menyebabkan anak mengalami gangguan 
tidur yang berbasis perilaku.13-15 

Tanda atau gejala yang terlihat di antaranya sulit untuk memulai tidur 
sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk jatuh tertidur, dan sulit 
untuk mempertahankan tidur sehingga sering terbangun di malam hari.
Dampak pola tidur yang tidak baik apabila terjadi dalam jangka waktu 
yang lama dapat mempengaruhi perilaku anak menjadi hiperaktif, impulsif, 
agresif, iritabel, dan gangguan konsolidasi memori serta belajar. Selain 
dampak yang terjadi pada anak, orangtua juga bisa mengalami gangguan 
karena tidur yang tidak adekuat.3,14,15

Definisi gangguan tidur
Gangguan tidur merupakan suatu kumpulan kondisi yang ditandai 
dengan gangguan dalam jumlah, kualitas, atau waktu tidur pada seorang 
individu.16Diagnosis gangguan tidur membutuhkan kriteria spesifik yaitu 
adanya dampak atau konsekuensi negatif pada anak maupun orangtua dan 
terjadi selama periode waktu tertentu.14Persepsi orangtua tentang kualitas 
tidur anak yang buruk biasanya berhubungan dengan jumlah terbangun 
dimalam hari dan bagaimana sulitnya anak untuk mulai tidur atau tidur 
kembali setelah terbangun di malam hari.13

Prevalensi gangguan tidur pada anak dan remaja berkisar antara 25-
40%.17,18Data dari Kohort di Brazil menunjukkan bahwa pada usia 12 bulan, 
prevalensi terbangun di malam hari adalah 64.4% dan 56.5% di antaranya 
terbangun setiap malam, serta sebagian besar terbangun minimal 2 kali setiap 
malam.14 Secara garis besar 20-30% anak dilaporkan mengalami masalah waktu 
tidur dan atau terbangun di malam hari. Pada bayi dan toddler, terbangun 
di malam hari merupakan gangguan tidur yang paling banyak ditemukan, 
dengan 25-50% anak diatas usia 6 bulan terus terbangun di malam hari.3 
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Berdasarkan penyebabnya, gangguan tidur terbagi menjadi gangguan 
tidur yang berbasis fisiologis seperti Obstructive Sleep Apnea atau Periodic 
Limb Movement Disorder dan gangguan tidur yang berbasis perilaku, yang 
seringkali disebabkan karena sleep hygiene yang buruk. Gangguan tidur yang 
berbasis perilaku (Behaviourly-based sleep disorders) ditunjukkan dengan 
setidaknya 1 keluhan berikut; (1) masalah saat waktu tidur, termasuk bedtime 
stalling atau tidak mau tidur, (2) kesulitan jatuh tertidur, (3) terbangun 
di malam hari, atau (4) mengantuk berlebihan di siang hari.13Klasifikasi 
gangguan tidur menurut The International Classification of Sleep Disorders-2 
(ICDS-2) mengelompokkan 81 gangguan tidur menjadi 8 kategori utama 
yaitu Insomnia, Sleep related breathing disorders, Hypersomnia of central 
origin, Circadian rhythm sleep disorders, Parasomnia, dan Sleep-related 
movement disorders.19

Terapi utama gangguan tidur yang berbasis perilaku atau insomnia pada 
anak adalah dengan intervensi perilaku.Terapi perilaku ini dapat sebagai 
terapi inisial atau kombinasi dengan medikamentosa.American Academy 
of Sleep Medicine menyatakan bahwa intervensi perilaku memberikan 
perbaikan yang bertahan lama pada masalah saat tidur dan bangun malam 
hari, serta kualitas tidur pada bayi dan toddler.20

Penerapan rutinitas sebelum tidur malam yang konsisten dapat 
memperbaiki kualitas tidur bayi dan toddler yang mengalami gangguan tidur 
ringan sampai sedang.Penelitian jangka panjang (pemantauan 5 tahun) juga 
menunjukkan intervensi perilaku tidur ini tidak memberikan dampak yang 
negatif pada perkembangan emosi dan fungsi psikososial anak.21Beberapa 
rutinitas menunjukkan efektifitas yang lebih tinggi dan dapat digunakan 
oleh dokter anak sebagai rekomendasi rutinitas sebelum tidur baik sebagai 
pencegahan maupun terapi masalah atau gangguan tidur pada anak.22

Membentuk pola tidur yang baik
Pola tidur yang baik dapat dibentuk melalui pembiasaan sejak dini yang 
dikenal dengan istilah Sleep Hygiene.Menurut International Classificcation 
of Sleep Disorders, Sleep Hygiene adalahkondisi atau praktek yang membantu 
tercapainya irama sirkadian yang tepat, kontinu, dan tidur yang efektif.15 Hal 
ini akan membantu anak mendapatkan tidur yang berkualitas dengan durasi 
yang cukup. Praktek ini meliputi pengubahan lingkungan, rutinitas bersama 
orangtua menjelang waktu tidur, dan praktek-praktek yang membantu 
anak tertidur. Praktek yang paling sering dikerjakan di antaranya adalah 
dengan menetapkan waktu tidur dan bangun yang konsisten baik di malam 
hari maupun saat tidur siang (pada kelompok usia dimana tidur siang 
masih fisiologis), menetapkan tempat yang tepat untuk memulai tidur, dan 
mencegah lingkungan dan perilaku yang berhubungan dengan awitan tidur 
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(behavioral association) seperti diayun hingga tertidur, orangtua berbaring 
disamping anak hingga anak tertidur, minum susu hingga tertidur, menonton 
TV di tempat tidur, atau minum minuman yang kaya kafein mendekati 
waktu tidur.3,14

Anak yang membutuhkan perilaku asosiasi (behavioral association) 
untuk tertidur, seringkali terbangun pada malam hari, dan akan 
membutuhkan asosiasi tersebut lagi untuk kembali tertidur. Namun, 
kehadiran orangtua pada beberapa kelompok umur serta upaya anak sendiri 
untuk tertidur kembali seperti mengisap jempol atau pacifier dan objek 
transisi (boneka/guling/selimut) memiliki efek yang positif. Beberapa metode 
untuk membentuk Sleep Hygiene yang paling sering diteliti adalah metode 
extinction, gradual extinction, positive routines, programmed awakening, dan 
sleep remodeling.3,14

a.  Metode extinction3,14(Cry it out)
 Orangtua harus meletakkan anak di tempat tidur sebelum waktu tidur 

yang diinginkan/ditetapkan dan tidak menghiraukan anak (walaupun 
anak menangis, tantrum, atau memanggil orangtua) sampai waktu 
tertentu di pagi hari.Orangtua tetap mengawasi kemungkinan terjadinya 
trauma.Dasar metode ini adalah menghilangkan kebiasaan yang memicu 
perilaku tertentu (seperti menangis saat terbangun), dengan tujuan 
menghilang seiring waktu.Kesulitan terbesar mengimplementasikan 
metode ini adalah inkonsistensi dan kekhawatiran orangtua.Hal ini 
menyebabkan beberapa mencoba menerapkan metode ini dengan cara 
orangtua tetap hadir di dekat anak tapi tidak menghiraukan perilaku 
anak.

b.  Metode gradual extinction3,14

 Metode ini dilakukan dengan cara orangtua mengabaikan permintaan 
anak selama periode tertentu. Lamanya periode tergantung pada usia 
dan temperamen anak, serta batasan orangtua dalam mentoleransi 
tangisan anaknya (setiap 5 menit, 10 menit, kemudian 15 menit). 
Orangtua dapat menenangkan anaknya sebentar yang biasanya 
berlangsung sekitar 15 detik sampai 1 menit.Metode ini bertujuan 
untuk membentuk kemampuan anak untuk menenangkan diri sendiri 
(self-soothing) dan kembali tertidur, tanpa asosiasi yang tidak diinginkan 
atau keterlibatan orangtua.

c.  Positive routines3,14

 Metode ini terdiri dari pembentukan rutinitas sebelum waktu tidur, 
terdiri dari aktivitas yang tenang dan menyenangkan.Rutinitas ini akan 
membantu anak berada pada lingkungan yang tidak membuat stress 
dan dapat diprediksi terutama untuk anak-anak yang masih usia muda. 
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Rangkaian rutinitas tersebut dilakukan sebelum orangtua mematikan 
atau meredupkan lampu kamar tidur anak.Strategi lain yang dapat 
digunakan adalah dengan menunda waktu meletakkan anak di tempat 
tidur, agar ketika saatnya anak berbaring dapat cepat tertidur, sampai 
kebiasaan cepat tertidur ini terkonsolidasi. Setelah itu mulai antisipasi 
waktu tidur 15-30 menit sebelum waktu tidur yang diinginkan, sampai 
tercapai waktu yang tepat untuk anak tertidur.Anak sebaiknya tidak 
tidur di siang hari, kecuali pada kelompok umur dimana tidur siang 
masih fisiologis.

  Mindell dkk melakukan penelitian tentang rutinitas positif pada 
anak usia 7-18 bulan dan 18-36 bulan, meliputi mandi sebelum tidur 
diikuti pijat dan aktivitas menenangkan(membaca cerita pengantar 
tidur, ibu menyanyikan lagu nina-bobo dan lainnya), 30 menitsebelum 
mematikan lampu kamar. Rutinitas ini secara signifikan mengurangi 
masalah perilaku tidur, sleep latency(waktu yang dibutuhkan untuk 
tertidur), dan jumlah terbangun di malam hari pada kedua kelompok.
Dalam pemantauan setelah 1 tahun, tetap didapatkan perbaikan sleep 
latency dan kesulitan jatuh tertidur, serta jumlah dan durasi bangun 
malam jugatetap berkurang.22 Penelitian Mindell dkk juga menunjukkan 
adanya dose-dependent relatinonship antara frekuensi dilakukannya 
rutinitas sebelum tidur dengan luaran diatas. Semakin sering rutinitas 
dilakukan maka semakin cepat anak tertidur, berkurang bangun di 
malam hari, dan durasi tidur lebih lama.23

  Penerapan rutinitas positif dapat dimulai sejak usia bayi 3 bulan. 
Penelitian menunjukkan bayi usia 3 bulan yang diterapkan rutinitas 
positif sebelum tidur dapat meningkatkan durasi tidur malam dan 
mengurangi frekuensi bangun di malam hari. Rutinitas sebelum tidur 
ini direkomendasikan sebagai kebiasaan tidur yang baik dan dapat 
diterapkan juga pada anak yang mengalami gangguan tidur.14

d.  Programmed awakening3,14

 Metode ini terdiri dari membangunkan anak di malam hari, 15-30 menit 
sebelum waktu anak terbangun spontan tiap malamnya, kemudian 
menenangkannya untuk tidur kembali. Jumlah membangunkan dengan 
terprogram ini bervariasi tergantung pada seberapa sering anak biasanya 
terbangun di malam hari. Setelah beberapa lama, metode ini akan 
membuat anak terbangun spontan kemudian dapat tertidur kembali 
dengan sendirinya dan meningkatkan konsolidasi tidur.

e.  Sleep remodeling
 Metode ini dilakukan dengan cara tidak membiarkan anak untuk 

tidur siang pada saat atau waktu yang dapat mengganggu awitan tidur 
malamnya, yaitu 4 jam sebelum waktu tidur malam pada rentang usia 
anak yang masih diperbolehkan tidur siang 2 kali per hari, dan 6 jam 
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sebelum waktu tidur pada anak yang biasanya tidur 1 kali per hari.3,14 
Penelitian oleh Skuladottir dkk yang menggunakan metode ini pada 
kasus masalah tidur siang, menunjukkan hasil yang positif pada durasi 
tidur malam anak.24

Simpulan
Pola tidur yang baik pada anak akan membantu anak mendapatkan manfaat 
optimal dari tidur untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini dapat 
dibentuk sejak dini dengan menerapkan Sleep Hygiene secara konsisten.
Dokter anak dan orangtua harus memahami pentingnya tidur bagi tumbuh 
kembang anak dan bagaimana membentuk pola tidur yang baik pada anak.
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Pemilihan Alat Permainan yang Tepat 
Bagi Anak
Bernie Endyarni Medise

Tujuan:
1. Mengetahui cara pemilihan mainan yang sesuai usia perkembangan anak 
2. Mengetahui cara pemilihan mainan yang aman bagi anak
3. Mengetahui masalah keamanan mainan anak

Seorang anak mengalami proses belajar sejak ia dilahirkan. Orang tua 
atau pengasuh memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam 
menyediakan kesempatan dan sarana untuk anak belajar. Permainan/

mainan dapat menjadi sarana orang tua atau pengasuh dan anak berinteraksi 
bersama, yang berperan dalam perkembangan otak di usia dini. Dalam 
memilih mainan, tidak jarang orang tua bertanya kepada dokter anaknya 
mengenai jenis permainan/mainan yang aman dan tepat bagi anaknya 
yang berguna dalam perkembangan sang anak. Sehingga sudah selayaknya 
dokter anak dapat menjadi orang yang tepat dalam memberikan penjelasan 
mengenai pemilihan mainan untuk anak.1-5

Bermain adalah aktivitas untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan 
hati, baik dengan alat tertentu atau tidak, dan bersifat rekreasi. Bermain 
adalah unsur yang penting bagi perkembangan anak, baik fisik, emosi, 
mental, intelektual, kreativitas, dan sosial. Mainan adalah benda atau sesuatu 
yang digunakan dalam bermain atau permainan. Sementara itu, permainan 
adalah suatu bentuk bermain atau olahraga yang memiliki aturan bermain 
dan dapat bersifat kompetitif.2

Memahami fase perkembangan anak dan pemilihan 
mainan 
Ada beberapa fase penting dalam usia anak yang perlu kita jadikan sebagai 
bahan pertimbangan saat memilih mainan yang tepat untuk anak kita. Fase-
fase tersebut antara lain2, 5-7:
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Usia 0-6 bulan
Pada usia ini fungsi pendengaran dan penglihatan bayi mulai berkembang. 
Pada fase ini bayi mulai menyukai melihat dan mengikuti gerak benda. 
Ia juga akan berpaling jika mendengar suara di dekatnya dan dapat 
menggenggam dan mulai meraih mainan. Pada usia ini, permainan dengan 
warna yang mencolok akan menarik bagi bayi dan dapat membantu bayi 
mengembangkan penglihatannya. Selain itu mainan yang memiliki bunyi 
yang dapat dipegangnya seperti icik-icik, akan menarik baginya.

Usia 7-12 bulan
Bayi yang lebih besar kemampuan motor kasarnya mulai lebih berkembang. 
Ia mulai senang bergerak seperti rolling, duduk, merangkak, dan berdiri. Ia 
juga sudah mulai mengerti jika namanya dipanggil dan mengerti beberapa 
kata yang sering didengarnya, serta dapat menunjuk bagian tubuh. Ia juga 
senang mencari benda yang disembunyikan, menaruh, dan mengambil benda 
dari tempatnya. Beberapa mainan yang dapat diberikan pada usia ini antara 
lain boneka, mainan mobil dari plastik untuk membantunya bermain pura-
pura. Untuk permainan mengambil dan menaruh benda dapat diberikan 
cangkir atau mangkuk yang berisi biskuit atau cereal. Bola, dan mainan 
kubus juga dapat diperkenalkan pada bayi.

Usia 1-2 tahun
Pada usia 1 tahun biasanya anak sudah dapat berdiri, dan mulai berjalan. 
Pada usia ini anak juga mulai belajar naik tangga dan mulai mengucapkan 
kata berarti, serta bermain dengan anak lain. Permainan yang cocok untuk 
usia ini antara lain buku cerita bergambar, musik dan lagu, alat gambar yang 
aman seperti crayon, kertas besar, dan pensil warna. Permainan pura-pura 
juga menarik untuk usia ini seperti telepon, boneka dan stroller, dress-up 
accessories, binatang dari plastik dan juga puzzle atau peg boards. 

Usia 2 tahun
Pada usia 2 tahun anak sudah berkembang kemampuan bahasanya. Ia 
sudah dapat merangkai 2 kata, menyampaikan keinginannya secara verbal 
sederhana. Secara fisik anak juga mulai menyukai kegiatan fisik yang lebih 
beragam seperti melompat, memanjat, dan bergelantungan. Kemampuan 
motor halus juga mulai lebih baik. Berbagai permainan dapat meningkatkan 
ketrampilan anak 2 tahun seperti puzzle, lego, yang memiliki berbagai bentuk 
dan warna. Set konstruksi, alat transport, furniture, boneka dan asesoris serta 
permainan pasir atau air juga menarik bagi anak.
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Usia 3-6 tahun
Pada usia ini, anak memiliki kemampuan bahasa lebih baik. Anak banyak 
bertanya dan bicara. Mereka juga senang bermain dengan anak lain dan tidak 
senang menerima kekalahan. Anak sudah dapat bermain permainan yang 
membutuhkan aturan khusus seperti bermain bergiliran. Anak juga mulai 
menyukai permainan di alam karena mereka memiliki kemampuan motor 
kasar yang lebih baik. Berbagai mainan tersedia untuk anak usia ini, seperti 
puzzle, kubus, lego, dan permainan lain yang meningkatkan ketrampilan 
membuat bentuk khusus. Selain itu, board games seperti permainan ular 
tangga, halma, atau kartu dapat menjadi sarana anak bermain dengan aturan 
khusus dan giliran. Permainan pura seperti set konstruksi, set transportasi 
atau boneka akan merangsang imajinasinya. Penggunaan warna dengan 
krayon atau pensil warna juga dapat melatih kemampuan motor halusnya. 
Di samping itu, permainan outdoor dengan menggunakan alat atau mainan 
yang lebih bervariasi juga diminati seperti sepeda, bola, dan lainnya.

Usia sekolah
Permainan yang cocok untuk anak usia sekolah adalah permainan yang 
merangsang kemampuan peran, ketangkasan, dan kreativitas pada anak. 
Permainan board game dapat yang memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi 
seperti monopoli, scrabble, catur dan lainnya. Selain itu berbagai jenis mainan 
outdoor juga cocok untuk mereka seperti sepeda, skateboard, dan lainnya.

Berbagai permainan tradisional juga bermanfaat bagi anak. Permainan 
outdoor tradisional seperti engklek, layangan, ular naga dan lompat tali, serta 
permainan indoor tradisional seperti congklak, bola bekel dan lainnya dapat 
menjadi pilihan bagi orang tua.2

Manfaat bermain bagi anak dan orang tua
Penelitian menunjukkan bahwa bermain bagi anak memiliki banyak manfaat 
baik bagi anak maupun orang tua. Manfaat bermain bagi anak dan orang 
tua antara lain2,6,8,9:

 y Bermain, terutama permainan yang melibatkan aktivitas fisik 
meningkatkan fungsi kardiovaskular, respirasi, dan kekuatan otot anak.

 y Bermain dapat membantu perkembangan otak anak. Proses bermain 
merupakan salah satu bentuk stimulasi yang dibutuhkan otak untuk 
berkembang optimal selain nutrisi. Penelitian menunjukkan bahwa 
bermain meningkatkan kemampuan problem-solving, perilaku yang 
kooperatif, berpikir logis, dan berhubungan dengan nilai IQ. Bermain 
dapat meningkatkan perkembangan anak sebesar 33-67% dengan 
cara meningkatkan kemampuan beradaptasi, bahasa dan mengurangi 
masalah sosial dan emosi.
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 y Bermain mengembangkan kognitif, kreativitas dan komunikasi. 
Bermain dapat membantu mempersiapkan anak menghadapi fase 
sekolah. 

 y Bermain juga dapat membantu anak belajar untuk bersikap kooperatif, 
mengikuti aturan yang berlaku, membentuk kontrol diri dan bagaimana 
berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain.

 y Bermain juga dapat menstimulasi perkembangan motor kasar maupun 
motor halus anak. Stimulasi motor halus diperoleh saat anak meraba, 
memegang mainan, meraih, menjumput dan lainnya. Sedangkan 
perkembangan motor kasar diperoleh saat anak berlari, melempar, 
melompat dan sebagainya.

 y Permainan edukatif dapat membantu melatih konsentrasi dan emosi 
anak misalnya puzzle atau lego. Selain itu permainan dapat mengenalkan 
konsep sebab akibat, mengenal bentuk dan ukuran misalnya benda yang 
lebih kecil dapat dimasukkan ke dalam benda yang lebih besar.

 y Bermain dapat meningkatkan hubungan dan ikatan antara anak dan 
orang tua. Orang tua dapat lebih memahami karakter anak sehingga 
memudahkan orang tua berinteraksi dengan anak.

Pemilihan jenis mainan untuk anak
Berbagai jenis mainan kini dengan mudah dapat ditemukan orang tua untuk 
sarana bermain anak. Namun, banyak alat rumah tangga lain yang dapat 
pula digunakan untuk bermain sejauh alat tersebut aman untuk anak. Bentuk 
mainan sederhana pun sebenarnya dapat membantu anak mengembangkan 
berbagai kemampuannya. Sebagai contoh, saat seorang anak bermain kubus 
yang terbuat dari kayu akan membantunya mengembangkan kemampuan 
motor halusnya (saat ia mengambil dan menyusun kubus/balok), mengenali 
tekstur kubus (permukaan kubus kayu berbeda dengan kubus yang terbuat 
dari plastik), problem solving dan kemampuan berinteraksi (berkomunikasi 
atau belajar untuk bermain bergiliran).4,5

Terdapat beberapa hal yang penting diperhatikan dalam memilih 
mainan dan permainan untuk anak. Selain manfaat mainan sebagai alat 
yang merangsang perkembangan anak, aspek keamanan, keselamatan dan 
kesehatan mainan merupakan hal yang penting. Berikut beberapa aspek yang 
perlu dipertimbangkan dalam memilih mainan untuk anak:
1. Mainan yang sudah memenuhi persyaratan keamanan akan memiliki 

label atau tanda standar yang dikukuhkan dengan sertifikasi dari 
lembaga pengujian yang berwenang. Salah satu standar untuk mainan 
anak adalah Standar Nasional Indonesia (SNI).

2. Ukuran mainan harus sesuai dengan keamanan untuk usia anak. 
Misalnya mainan dengan ukuran kecil yang berdiameter <1,75 inci atau 
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4,4 cm, sebaiknya tidak diberikan untuk anak yang berusia di bawah 3 
tahun karena seringkali anak memasukkan ke mulut atau lubang hidung 
sehingga berisiko tertelan, tersedak atau aspirasi pada anak.

3. Jenis materi atau bahan pembuat mainan harus merupakan bahan 
yang aman. Mainan harus kokoh untuk menahan tarikan dan putaran 
dan bagian-bagian mainan tidak mudah lepas. Jenis materi pembuat 
mainan juga aman jika anak memasukkan ke dalam mulutnya, tidak 
mudah terkelupas atau mengandung zat yang berbahaya.

4. Mainan sebaiknya jangan yang memiliki bentuk berbahaya misalnya 
memiliki bagian yang tajam, runcing atau tepi bergerigi yang dapat 
melukai anak. Selain itu, mainan berbentuk senapan juga berpotensi 
melukai anak.

5. Permainan anak sebaiknya sesuai dengan usianya. Pilihlah mainan yang 
dapat merangsang kemampuan anak sesuai usianya atau merangsang 
kemampuan problem solving, dan kreativitas anak seperti mainan 
lego, puzzle. Pada anak dengan usia lebih muda dapat dikenalkan 
mainan yang melatih konsep dasar seperti bentuk, warna, ukuran, dan 
kegunaan.

Beberapa kandungan zat kimia berbahaya pada 
mainan anak
Paparan zat berbahaya yang terkandung dalam materi mainan anak perlu 
mendapat perhatian khusus. Mengapa paparan ini relatif lebih berbahaya 
pada anak dibandingkan pada orang dewasa? Hal ini antara lain disebabkan 
karena anak memiliki metabolic rate dan luas permukaan tubuh yang relatif 
lebih tinggi dibanding dewasa, organ tubuh yang belum berkembang 
sempurna, dan adanya pertumbuhan dan perkembangan anak yang pesat 
pada beberapa organ seperti otak dan tulang.10,11

Selain itu, kebutuhan anak untuk minum, makan dan menghirup udara 
lebih tinggi dalam per kilogram berat badan dibandingkan pada dewasa. 
Anak juga memiliki waktu yang lebih panjang untuk berkembangnya 
penyakit dengan masa laten yang lama. Anak juga memiliki kebiasaan khusus 
seperti memasukkan benda atau tangan ke mulut sehingga membuka jalan 
paparan zat toksik ke tubuh. Sementara itu, mainan memang umumnya 
dibuat khusus untuk populasi anak, sehingga anak memiliki kemungkinan 
paparan yang lebih tinggi terhadap kandungan materi mainan.10

Badan Standarisasi Nasional (BSN) Indonesia telah membuat beberapa 
peraturan yang berhubungan dengan persyaratan keamanan mainan anak 
yang dapat beredar di Indonesia. Peraturan tersusun dalam peraturan SNI 
(Standar Nasional Indonesia) untuk mainan anak, yaitu antara lain11,12: 



Pemilihan Alat Permainan yang Tepat Bagi Anak

Pendidikan Kedokteran Berkelanjuatan IDAI Cabang DKI Jakarta XIII  67

Tabel 1.  Beberapa zat toksik yang ditemukan dalam mainan atau produk lain untuk 
anak10

Zat kimia Bahaya Alur paparan Peraturan US 
Federal

Lead/ Timbal 
(Pb)

Neurotoksik
Berbahaya untuk banyak 
organ, bayi, anak dan fetus

Mainan, asesoris anak yang 
menggunakan cat yang 
mengandung Pb
Paparan bila anak memegang, 
menghisap atau menelan 
mainan.

Telah ada regulasi 
dari The Consumer 
Product Safety 
Improvement Act 
(CPSIA)

Cadmium (Cd) Karsinogen
Dapat menyebabkan 
pelunakan tulang dan 
gangguan ginjal dan 
perkembangan otak pada 
bayi dan anak

Terdapat pada cat, bahan 
dasar hiasan atau asesoris 
anak, mainan. Paparan bila 
anak memegang, menelan 
atau menghisap mainan.

CPSIA membatasi 
Cd di mainan 
sampai 75 ppm.

Phthalates Toksik pada alat 
reproduksi dan masa 
perkembangan, dapat 
merusak hati, ginjal, 
jantung dan paru.

Digunakan sebagai pelunak 
plastik PVC, Paparan bila 
terdapat di teether, mainan 
atau produk lain.

CPSIA melarang 6 
macam phthalates: 
DEHP, DBP, BBP, 
DINP, DIDP, DnOP

Brominated 
flame retardants 
(BFRs)

Merupakan zat kimia 
toksik persisten yang 
terakumulasi di manusia, 
alam dan kontaminan 
pada ASI dan tali pusat.
Toksik terhadap 
neurodevelopment, 
mengganggu fungsi tiroid, 
menyebabkan toksisitas 
hati.

Beberapa jenis mainan 
(69 jenis) produksi Cina 
seperti Barbie, boneka, 
teethers, pedang, mobil-
mobilan, action figures. Sleep 
positioners, mattress.

Tidak ada.
Kanada dan 
Amerika 
merupakan negara 
yang melarang 
DecaPBDE

Azo dyes 
(certain dyes)

Carcinogenic aromatic 
amines seperti benzidine.

60-70% biasa digunakan pada 
tekstil dan industri kulit, 
mainan yang terbuat dari kain 
atau kulit.
Dapat diserap melalui kulit, 
pernapasan dan usus.

Tidak ada.
EU merestriksi 
22 carcinogenic 
aromatic amines 30 
ppm.

Bisphenol A 
(BPA)

Memiliki efek estrogenic
Penelitian hewan 
memperlihatkan 
BPA toksik terhadap 
perkembangan, 
persyarafan dan organ 
reproduksi.
Penelitian epidemiologi 
memperlihatkan link 
dengan DM dan penyakit 
kardiovaskular.
Kandungan rendah pada 
wanita hamil dapat berefek 
pada fetus.

Digunakan di pabrik 
polycarbonate plastic dan 
epoxy resins. Dapat ditemukan 
pada beberapa botol susu 
bayi, kaleng makanan dan 
bahan pengobatan gigi.

Tidak ada. Tujuh 
negara bagian di 
Amerika Serikat 
telah melarang BPA.
Kanada, Denmark 
dan Perancis 
melarang BPA pada 
botol susu anak.

Sumber:  Becker M, Edwards S, Massey RI. Toxic chemical in toys and children’s products: limitation 
of current responses and recommendation for government and industry. Environ.Sci. Technol 2010. 
(dengan modifikasi)
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1. SNI ISO 8124-1:2010 yaitu mengenai Keamanan Mainan–Bagian 1: 
Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis

2. SNI ISO 8124-2:2010: Keamanan Mainan-Bagian 2: Sifat mudah 
terbakar

3. SNI ISO 8124-3:2010: Keamanan Mainan-Bagian 3: Migrasi unsur 
tertentu

4. SNI ISO 8124-4:2010: Keamanan Mainan-Bagian 4: Ayunan, seluncuran 
dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar 
lingkungan tempat tinggal

5. SNI IEC 62115:2011: Mainan elektrik-Keamanan.

Terdapat empat poin penting yang menjadi fokus BSN dalam menyusun 
SNI tersebut. Pertama, mainan harus bebas dari migrasi unsur kimia tertentu. 
Kedua, mainan harus aman dari sisi bentuk misalnya masalah kelancipan 
atau ketajaman mainan. Ketiga, soal sistem kelistrikan terutama mainan yang 
menggunakan baterai. Keempat, terkait kandungan pewarna zat Azo yang 
biasanya dipakai pada mainan anak-anak yang berbahan kain. Salah satu 
persyaratan yang disebutkan dalam peraturan SNI antara lain kandungan 
ftalat (Phthalates) <0,1%, dan formaldehid maksimal 20 ppm. Dengan 
penerapan SNI maka mainan akan diuji keamanannya terlebih dahulu 
untuk memastikan terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan standar. 
Pengujian tersebut dapat dikelompokkan 3 jenis, yaitu uji fisis dan mekanis, 
uji bakar dan uji kimia. Jika produk mainan tidak memenuhi standar, maka 
jika  produk merupakan produk impor, produk tersebut dilarang masuk ke 
Indonesia, atau ditarik dari peredaran jika sudah beredar di pasar.11,12

Penggunaan screen time, permainan dan media 
digital pada perkembangan anak
Berbagai literatur telah menyatakan bahwa permainan yang menggunakan 
dawai (gadget), televisi, computer game atau yang sering dihubungkan 
dengan screen time, erat hubungannya dengan berbagai aspek perkembangan 
dan kesehatan anak. American Academy of Pediatrics (AAP) menyatakan 
bahwa penggunaan media digital untuk anak usia 2-5 tahun dibatasi hanya 
maksimal 1 jam per hari untuk menyediakan waktu bagi anak beraktifitas 
yang lainnya seperti aktifitas fisik. Bagi anak usia di bawah 18 bulan, 
sebaiknya anak tidak disarankan menggunakan screen media selain video-
chatting. Bagi orang tua yang ingin memperkenalkan media digital, anjurkan 
untuk menyediakan program yang terbaik dan sesuai dengan anak, dan 
menemani anak saat menggunakannya. Membiarkan anak menggunakan 
media digital tanpa pendampingan harus dihindari. Bagi anak di atas 2 tahun 
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sebaiknya penggunaan media digital maksimal 1 jam per hari, dan tidak 
memberikan media digital pada anak saat makan dan 1 jam sebelum tidur.13,14

Media digital sebaiknya tidak selalu digunakan untuk menenangkan 
anak saat rewel, agar anak dapat belajar mencari jalan untuk mengontrol 
emosinya selain dengan menggunakan media digital. Orang tua sebaiknya 
memonitor program yang dapat diakses oleh anak dan tidak menempatkan 
media digital di kamar tidur. Orang tua juga harus menghindari anak 
menonton iklan atau tayangan yang mengandung kekerasan, tayangan 
yang cepat (fast-paced program) atau tayangan yang tidak baik bagi anak 
lainnya.13,14

Peran dokter anak
Dokter anak berperan dalam mengenalkan manfaat bermain kepada orang 
tua dan pasien. Dokter anak dapat menjadi salah satu orang yang dipercaya 
oleh orang tua dalam memberikan nasihat atau informasi mengenai 
pemilihan permainan dan mainan bagi anak. Beberapa hal penting mengenai 
bermain bersama anak antara lain:

Sebaiknya anak mendapatkan kesempatan untuk bermain yang 
cukup khususnya untuk permainan yang bersifat non-screen sehingga anak 
dapat mengembangkan kreativitas, imajinasi dan dapat mengungkapkan 
keinginannya.3,13,14

Dokter anak sebaiknya memotivasi orang tua dan anak melakukan 
permainan berupa aktivitas fisik, dan tidak berlebihan jika bermain 
permainan yang pasif seperti televisi, game atau gadget.  Selain itu, mainan 
jenis “true toys” seperti kubus, boneka dapat merangsang anak untuk 
berimajinasi secara lebih baik. Keluarga sebaiknya mendukung terciptanya 
lingkungan bermain yang bebas, aman, dan dengan waktu yang lebih banyak. 
Orang tua sebaiknya berperan sebagai role model dan keluarga menyediakan 
waktu bermain bersama, saling mendengarkan, mengobrol dan bercanda.1,3,5,7

Dokter anak perlu mengingatkan orang tua bahwa pembentukan 
karakter anak terbaik dibentuk oleh keluarga, dimana orang tua 
berperan sebagai role model dan memberi arahan, bukan didapatkan dari 
ekstrakulikuler sekolah atau dari media digital semata. Pola asuh yang 
menitikberatkan pada kasih sayang dan menerapkan disiplin yang sesuai dan 
efektif, merupakan salah satu prediktor keberhasilan anak dimasa dewasa.1,3,7
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Tata Laksana Anak dengan ISPA 
Berulang: Mencegah Terus Berulang
Nastiti Kaswandani

Tujuan : 
1. Memahami definisi dan faktor risiko ISPA berulang 
2. Memahami pendekatan diagnosis ISPA berulang berdasarkan etiologi
3. Memahami pencegahan terus berulangnya ISPA pada anak

Infeksi respiratorik akut (IRA) yang dulu lebih dikenal dengan istilah 
ISPA (infeksi saluran pernapasan akut) masih merupakan penyebab 
tersering yang membuat orangtua membawa anaknya ke dokter. Penyakit 

infeksi yang ditularkan melalui percik-renik ini mudah menyerang bayi dan 
balita terutama jika terdapat sumber infeksi di dalam atau sekitar rumah. 
Meskipun sebagian besar penyebabnya virus dan  akan sembuh dengan 
sendirinya, namun IRA berulang akan menyebabkan berkurangnya kualitas 
hidup seorang anak. Dari sudut pandang ekonomi, anak yang sakit akan 
menyebabkan salah satu atau kedua orangtua ijin dari bekerja sehingga juga 
menurunkan produktivitas serta penghasilan keluarga. 

IRA berulang yang terlampau sering pada seorang anak harus dicermati 
apakah hal tersebut merupakan suatu alarm atau penanda adanya penyakit 
yang mendasari atau penyakit lain yang lebih serius, seperti penyakit jantung 
bawaan, penyakit imunodefisiensi primer atau sekunder atau penyakit 
respiratorik yang akan menjadi kronik/progresif seperti fibrosis kistik, PCD 
dan lainnya.1

Seorang dokter yang menjumpai pasien anak dengan gejala IRA 
berulang harus dapat menentukan penyebab berulangnya IRA pada anak 
serta memberikan tata laksana agar IRA tidak terus berulang atau dapat 
dikurangi frekuensinya. Jika dipikirkan terdapat penyakit yang lebih serius 
maka anak harus segera dirujuk untuk mendapatkan penanganan yang 
lebih adekuat. Kekhawatiran orangtua yang berlebihan dan keraguan dokter 
dalam menentukan diagnosis definitif pada pasien yang sebetulnya hanya 
mengalami infeksi virus berulang, seringkali menyebabkan pasien mendapat 
terapi yang berlebihan. Peresepan antibiotik secara berlebihan yang banyak 
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dijumpai di lapangan akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar di 
masa yang akan datang.

Faktor risiko IRA berulang
Balita memang merupakan kelompok paling rentan terjadinya IRA berulang. 
Studi menyebutkan bahwa normalnya balita mengalami episod IRA sebanyak 

Tabel 1. Temuan yang memerlukan perhatian lebih untuk IRA berulang6

Temuan Petunjuk-petunjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih 
lanjut

Gejala saluran napas atas kronik Mendengkur, stridor, rinitis kronik, sinusitis kronik
Onset dini dari gejala-gejala Onset gejala-gejala muncul sejak lahir atau segera setelah lahir
Gejala-gejala yang lebih berat Gejala berlanjut, tidak berkurang atau semakin buruk
Muntah dan tersedak Nyeri pada saat makan atau setelah makan
Demam karena infeksi virus ≥ 15 episode per tahun
Tonsilitis akut ≥ 7 episode dalam 1 tahun atau

≥ 5 episode per tahun dalam 2 tahun berturut-turut atau
≥ 3 episode per tahun dalam 3 tahun berturut-turut

Otitis media akut > 3 episode dalam 6 bulan atau
≥ 4 episode dalam satu tahun

Sinusistis akut ≥ 2 episode dalam satu tahun yang membutuhkan tatalaksana 
antibiotik IV

Pneumonia akut ≥ 2 kali perawatan di rumah sakit dalam 1 tahun atau
> 2 episode dengan penemuan gambaran radiologi dalam 1 
tahun atau
≥ 3 episode bila dijumlahkan

Batuk menetap Setiap hari selama > 4 minggu
Batuk berdahak menetap

Dahak Dahak menetap dan berwarna
Mengi Frekuensi tinggi dan berat

Tidak membaik dan tidak berespon setelah pemberian 
pengobatan asma yang benar
Asimestris
Monofonik menetap
Onset di usia muda

Temuan abnormal pada 
pemeriksaan fisik umum

Pertumbuhan yang tidak adekuat, gagal tumbuh atau turun 
berat badan
Jari tabuh
Anemia
Tidak ditemukan jaringan limfa atau ditemukan jaringan limfa 
yang besar

Gambaran klinis dari penyakit 
alergi

Eksim atopi
Konjungtivitis alergi
Rinitis alergi
Alergi makan
Asma

Keterlibatan sistem-sistem lain Infeksi saluran napas yang dibarengi dengan infeksi sistem lain
Abnormalitas jantung Tanda-tanda dari penyakit jantung
Infeksi SPUR Severe, Persistent, Unusual, Recurrent infections (Berat, 

menetap, tidak biasa dan infeksi berulang)
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4-8 kali dalam setahun.2  Kenaikan insidens IRA pada anak menurut de 
Martino & Ballotti dikaitkan dengan beberapa faktor yaitu :3

 y Meningkatnya paparan agen infeksius pada tahun pertama kehidupan, 
misalnya pada day-care atau PAUD

 y Imunitas yang belum sepenuhnya matur pada bayi/anak balita
 y Kondisi lingkungan yang kurang ideal seperti kepadatan rumah, polusi, 

paparan asap rokok.
Penelitian di Cina juga mendapatkan hasil yang serupa.4  Menurut 

Bloomberg 2011; factor risiko meningkatnya frekuensi IRA antara lain 
adalah: kehadiran di day-care, kepadatan, jumlah saudara kandung, 
prematuritas, BBLR, kondisi lingkungan, hewan peliharaan dalam rumah, 
paparan asap rokok, kelainan anatomi atau fungsional saluran napas atas/
bawah, GER, alergi, serta imunisasi tidak lengkap.5

Bush menyatakan bahwa terdapat beberapa gambaran klinis yang 
mengindikasikan perlunya pemeriksaan lebih lanjut seperti yang tercantum 
pada table 1.

Pendekatan diagnosis IRA berulang
Beberapa macam pendekatan diagnosis terhadap IRA berulang dapat 
dilakukan. Pertama adalah mempertimbangkan IRA berulang merupakan 
efek sekunder dari penyakit dasar yang telah diketahui misalnya HIV, 
keganasan, dan terapi imunosupresan jangka panjang.7 Selanjutnya jika tidak 
dijumpai penyakit dasar yang bias menjelaskan berulangnya IRA maka ada 
3 kemungkinan besar yang dialami oleh anak dengan IRA berulang yang 
menurut Stiehm sebagai berikut (Gambar 1.):8

Gambar 1. Pendekatan diagnosis IRA berulang berdasarkan etiologi
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 y Anak “normal” merupakan 50% dari kelompok anak dengan IRA 
berulang. Pada kelompok ini harus dihindari dilakukannya pemeriksaan 
penunjang dan terapi yang tidak perlu, yang terpenting adalah 
memberikan edukasi kepada orangtua

 y Anak dengan penyebab IRA berulang yang terkait kondisi non-
imunologis (10%). Pasien ini memerlukan investigasi lebih lanjut untuk 
mengidentifikasi dan memberikan tata laksana yang lebih sesuai

 y Anak dengan disregulasi fungsi imun dan kondisi IRA berulangnya 
penting untuk membuat diagnosis dan tata laksana yang tepat. 
Disregulasi fungsi imun dapat berupa reaksi yang berlebihan atau alergi 
(30%) atau reaksi yang lemah atau “under activity” atau PID (10%) atau 
kombinasi keduanya. Autoimunitas bisa terjadi di kemudian hari.

Pencegahan IRA berulang 
Episod IRA pada seorang anak bias terjadi sebanyak 4-8 kali per tahun. Gejala 
IRA tanpa komplikasi biasanya berlangsung 8-14 hari namun sekitar 10% 
anak masih menunjukkan gejala batuk sampai 25 hari pasca infeksi. Jumlah 
episode infeksi bias meningkat 2-8 kali pada anak-anak yang terpapar pada 
kelompok anak yang jumlahnya banyak seperti pada day-care. Karakteristik 
kelompok yang masih dikategorikan anak normal adalah gejala ringan dan 
bias sembuh sendiri, anak sembuh sempurna antar episod, tumbuh kembang 
normal serta tidak ada gejala/tanda klinis yang mengindikasikan adanya 
penyakit kronis. Infeksi berulang pada kelompok ini biasanya hanya terbatas 
pada saluran respiratorik. 

Pencegahan berulangnya IRA pada kelompok ini meliputi pendekatan 
non-medikamentosa dan medikamentosa. Pendekatan non medikamentosa 
meliputi upaya promosi kesehatan seperti ASI ekslusif, imunisasi yang 
lengkap,9 nutrisi yang adekuat serta kendali lingkungan berupa mengurangi 
paparan polusi asap rokok dan asap lainnya, kebersihan pribadi seperti 
mencuci tangan serta pengendalian infeksi seperti mengajarkan etiket 
batuk, menggunakan masker dan melarang anak yang sedang sakit untuk 
dating ke daycare atau kelompok bermain PAUD. Orangtua perlu diberikan 
edukasi untuk tidak khawatir berlebihan karena hal itu dapat meningkatkan 
penggunan obat-obatan yang tidak perlu seperti peresepan antibiotic oleh 
dokter secara berulang-ulang.

Pada kelompok IRA berulang non-imunologis, pencegahan 
berulangnya IRA harus didasarkan pada penyakit yang mendasari. Refluks 
gastroesofageal seringkali dikaitkan dengan batuk berulang pada anak. 
Penyakit refluks gastroesofageal yang seringkali disertai dengan aspirasi 
pneumonia merupakan penyebab IRA berulang pada anak-anak dengan 
disabilitas neuromuscular seperti palsi serebral, hipotoni, gangguan menelan 
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atau riwayat operasi fistula trakeoesofageal. Karakteristik gejala meliputi 
muntah berulang, tersedak, gagal tumbuh, posisi Sandifer dan keterlambatan 
perkembangan. Upaya untuk mengurangi refluks dan tersedak akan 
mengurangi gejala respiratorik dan kerentanan  terhadap IRA. Pendekatan 
multidisiplin harus dilakukan sejalan dengan upaya seperti small-frequent 
feeding, penggunaan pipa nasogastric, latihan oro-motor, pemberian PPI 
(proton pump inhibitor) atau anti muntah dan lainnya. Upaya promosi 
kesehatan dan kendali lingkungan yang dilakukan pada kelompok anak 
“normal” juga dilakukan pada kelompok ini.

Protracted bacterial bronchitis (PBB) belakangan ini mulai dikenal 
sebagai salah satu penyebab penting terjadinya IRA berulang. PBB sering 
menyertai infeksi respiratorik yang disebabkan oleh virus pada anak di awal 
kehidupan dan bermanifestasi sebagai batuk produktif yang berlangsung 
selama lebih dari 4 minggu. Batuk lebih berat pada saat berbaring, terutama 
pada pagi hari dan selama beraktivitas. Pasien PBB dapat mengalami batuk 
sepanjang malam sehingga tidurnya terganggu. 

Alergi berkontribusi sebesar 30% sebagai penyebab IRA berulang 
berupa rhinitis alergi, asma beserta penyakit komorbidnya. Gejala rhinitis 
alergi dan asma seringkali dianggap sebagai IRA berulang yang disebabkan 
oleh virus. Pasien dengan alergi yang tidak terkendali juga akan mengalami 
peningkatan kerentanan terhadap IRA berulang. Faktor yang menerangkan 
antara lain adalah perubahan klirens mukosilier, peningkatan permeabilitias 
mukosa dan perubahan respons imun terhadap pathogen.

Asma yang terkendali merupakan kunci untuk mengurangi insidens 
IRA berulang pada anak asma. Pasien asma yang masuk dalam klasifikasi 
asma persisten ringan sampai berat harus diberikan obat pengendali. Obat 
pengendali utama pada pasien asma yaitu kortikosteroid inhalasi diberikan 
dalam jangka panjang untuk mengatasi inflamasi pada asma. Selain penyakit 
asma persistennya, penyakit komorbid seperti rhinitis alergi, rinosinusitis 
dan refluks juga harus diatasi untuk memperbaiki gejala.

Semua bahasan mengenai infeksi berulang pada anak, termasuk 
infeksi respiratorik akut berulang pada anak, setiap dokter harus 
memikirkan kemungkinan penyakit imunodefisiensi primer pada anak. 
Meskipun persentasenya kceil namun diagnosis dini dan tata laksana yang 
tepat akan memperbaiki angka morbiditas dan mortalitas.10 Beberapa 
kasus terjadi overlap antara alergi dan penyakit imunodefisiensi primer 
(primary immunodeficiency disorder/ PID) yaitu sebanyak 31%. Temuan 
mikroorganisme yang spesifik pada infeksi yang terjadi pada PID ternyata 
dapat membantu mengindikasikan defek PID yang mungkin terjadi seperti 
pada table 2.
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Pencegahan IRA berulang secara farmakologis
Vitamin dan mineral merupakan preparat yang bermanfaat bagi imunitas 
tubuh sehingga adanya defisiensi vitamin dan mineral tertentu dianggap 
berkontribusi terhadap berulangnya IRA pada anak. Suplemen vitamin C 
untuk mencegah IRA telah diteliti dengan hasil yang bervariasi. Salah satu 
temuan menyatakan vitamin C dapat mereduksi durasi selesma dan tingkat 
keparahan gejala. Beberapa studi klinis dan meta analisis yang mengevaluasi 
profilaksis zinc untuk IRA juga mendapatkan hasil yang bervariasi meskipun 
didapatkan adanya penurunan insidens IRA atas dan bawah pada kelompok 
zinc.11  Demikian pula dengan vitamin A yang mendapatkan tidak ada 
perbedaan bermakna.12 

Probiotik telah banyak diteliti namun hasilnya tidak sebaik seperti jika 
probiotik diberikan untuk diare akut.13 American Association of Pediatrics 
merekomendasikan pemberian palivizumab sebagai pencegahan terjadinya 
bronkiolotis pada bayi risiko tinggi yaitu di antaranya bayi dengan kelainan 
jantung bawaan atau chronic lung disease.14  Preparat imunomodulator OM-
85 dilaporkan menunjukkan efikasi dalam menurunkan infeksi respiratorik 

 

Tabel 2. Infeksi tersering yang mengindikasikan jenis PID8
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berulang pada anak namun organisasi profesi sampai saat ini belum secara 
resmi merekomendasikannya ke dalam pedoman IRA.15 

Simpulan
Infeksi respiratorik akut berulang pada anak dapat merupakan kondisi 
yang masih normal pada anak namun dapat pula merupakan bagian dari 
disregulasi system imun baik yang berlebihan maupun yang respons imun 
yang kurang baik. Infeksi respiratorik berulang juga dapat merupakan 
penanda kecurigaan adanya penyakit imunodefisiensi primer atau sekunder. 
Tata laksana untuk mencegah terus berlangsungnya IRA berulang adalah 
memperbaiki promosi kesehatan (imunisasi, ASI, nutrisi), kendali lingkungan 
dan memperbaiki kondisi klinis penyakit yang mendasari. Medikamentosa 
yang diteliti seperti vitamin dan mineral menunjukkan hasil yang bervariasi 
sehingga belum menjadi pedoman dalam pencegahan IRA berulang.
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Gaya Hidup Aktif Sebagai Modal 
Optimalisasi Kesehatan, Tumbuh 
Kembang, dan Kecerdasan Anak 
Listya Tresnanti Mirtha

Tujuan:
1. Mengetahui manfaat aktivitas/latihan fisik bagi anak.
2. Mengetahui peran aktivitas/latihan fisik bagi kesehatan anak.
3. Mengetahui peran aktivitas/latihan fisik bagi pertumbuhan dan perkembangan 

anak.
4. Mengetahui peran aktivitas/latihan fisik bagi kecerdasan anak.
5. Mengetahui prinsip melakukan aktivitas/latihan fisik bagi anak.

Seorang anak perlu melakukan aktivitas fisik dengan rutin agar dapat 
bertumbuh dengan sehat. Aktivitas fisik yang cukup bagi anak 
merupakan hal pokok. Tidak hanya bagi kesehatan fisik, tetapi juga 

dalam melatih perkembangan otak melalui interaksi dengan berbagai hal, 
mulai teman, lingkungan alam, hingga kesempatan untuk menemukan 
dan mengeksplorasi berbagai hal baru di sekitarnya. Kurang aktivitas fisik 
di usia anak ternyata membawa berbagai dampak buruk di kemudian hari, 
baik dari sisi kesehatan, kognitif, dan psikis. Namun faktanya, jumlah anak 
di Indonesia yang kurang beraktivitas fisik ternyata cukup besar. 

Mengacu pada data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 
didapatkan bahwa hampir separuh dari proporsi penduduk Indonesia yang 
berusia lebih dari 10 tahun tergolong memiliki gaya hidup tidak aktif. Pada 
penggolongan usia anak (10-14 tahun) didapatkan 67% yang memiliki gaya 
hidup tidak aktif dan 52% berasal dari golongan usia remaja hingga dewasa 
muda (15-24 tahun).1

Aktivitas fisik yang sebenarnya memberikan banyak manfaat bagi anak 
seringkali diabaikan. Pada kenyataannya, kesempatan untuk melakukan 
aktivitas fisik teratur nampakbelum mendapatkan porsi khusus pada 
banyak sekolah. Pelajaran pendidikan jasmani dan olahragatercatat hanya 
mendapatkan bagiansebesar 4% di Sekolah Dasar, 8% di Sekolah Menengah, 
dan 2% di Sekolah Menengah Atas.2
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Segala bentuk aktivitas fisik sangat memengaruhi perkembangan 
fisik dan otak anak di masa pertumbuhan. Namun, di era digital dan 
perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat anak juga lebih banyak 
menghabiskan waktu dengan berdiam diri dan menggunakan berbagai 
jenis gadget. Apabila diumpamakan seperti dua sisi uang logam, gadget ini 
memiliki dampak positif dan juga dampak negatif untuk perkembangan dan 
pertumbuhan anak. Dampak positif dari penggunaan media informasi dan 
teknologi ini adalah antara lain untuk memudahkan seorang anak dalam 
mengasah kreativitas dan kecerdasannya. Namun demikian, penggunaan 
gadget juga membawa dampak negatif yang cukup besar bagi perkembangan 
dan pertumbuhan anak. 

Dengan adanya kemudahan dalam mengakses berbagai media 
informasi dan teknologi, menyebabkan seorang anak menjadi malas bergerak 
dan beraktivitas. Hal ini tentunya berdampak buruk bagi pertumbuhan dan 
perkembangan seorang anak, serta lebih jauh pada kesehatannya. Pada 
umumnya kegemukan dan obesitas muncul sebagai permasalahan 
awal pada seorang anak sebagai dampak dari keadaan tersebut. 
Asupan energi tinggi disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi 
makanan sumber energi dan lemak tinggi,sedangkan pengeluaran 
energi yang rendah disebabkan karena kurangnya aktivitas fisik 
yang berakibat pada pola hidup yang tidak aktif.Hasil Riskesdas 
tahun 2010 menunjukkan prevalensi kegemukan dan obesitas 
pada anak sekolah(6-12 tahun) sebesar 9,2%. Hasil Riskesdas 
2013 meningkat jika dibandingkan dengan Riskesdas 2010. Angka 
obesitas pada laki-laki tahun 2010 sekitar 15% dan sekarang 
meningkat menjadi 20%.1Oleh karena itu, penting menggalakkan 
kembali aktivitas fisik bagi anak dan remaja sebagai modal kesehatannya 
di masa dewasa.

Manfaat aktivitas bagi anak dan remaja
Aktivitas fisik merupakan gerakan tubuh yang dihasilkan dari kontraksi otot 
rangka, yang secara substansial akan meningkatkan energi pengeluaran. 
Sedangkan latihan fisik adalah aktivitas fisik yang dilakukan terencana, 
terstruktur, dengan gerakan yang berulang untuk meningkatkan atau 
mempertahankan satu atau lebih dari komponen kebugaran jasmani.3

Antara aktivitas fisik dan latihan fisik merupakan hal yang terkait satu 
dengan yang lain, namun mengacu pada konstruksi yang berbeda secara 
terminologi dan dengan kata lain, latihan fisik merupakan bagian dari 
aktivitas fisik.
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Sementara kebugaran jasmani sendiri adalah sebuah konsep 
multidimensi yang didefinisikan sebagai sekelompok atribut yang harus 
dicapai untuk dapat melakukan aktivitas fisik, yang terdiri dari komponen 
yang terkait kesehatan, keterampilan, dan fisiologis.3 Komponen kebugaran 
jasmani terkait status kesehatan merupakan indikator kesehatan penting bagi 
anak dan remaja. Mengacu pada model Bouchard dan Shepard, kebugaran 
jasmani terkait kesehatan mengacu pada komponen-komponen kebugaran 
yang dipengaruhi oleh kebiasaan melakukan aktivitas fisik dan terkait 
dengan status kesehatan, yang terdiri dari komponen kebugaran metabolik, 
morfologis, motorik, otot, dan kardiorespirasi.4 Seluruh komponen ini 
penting bagi anak untuk menjaga kesehatan secara optimal sepanjang hidup.

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa aktivitas fisik yang 
dilakukan secara rutin oleh anak dan remaja berkaitan dengan peningkatan 
komponen kebugaran terkait kesehatan, perbaikan profil risiko penyakit 
kardiovaskular dan metabolik, penurunan risiko dari penyakit kardiovaskular 
di masa dewasa, penurunan risiko terjadinya diabetes melitus tipe 2 pada 
masa anak dan dewasa, pemacu pertumbuhan dan perkembangan tulang, 
perbaikan kesehatan mental dan kesejahteraan, perbaikan kemampuan 
kognitif dan akademis, serta perbaikan pada kontrol motorik dan fungsi 
fisik.5

Gaya hidup dan karakteristik lingkungan berdampak pada tingkat 
aktivitas fisik anak dan remaja. Meskipun manfaat dari aktivitas fisik untuk 
anak dan remaja tidak jauh berbeda, namun penelitian menunjukkan bahwa 
kedua kelompok usia tersebut termotivasi dan dipengaruhi untuk aktif 
dengan cara yang berbeda. Dalam sebuah kajian tentang korelasi aktivitas 
fisik, berat badan orang tua, pilihan aktivitas fisik, diet sehat, dan waktu yang 
dihabiskan di luar ruangan ternyata berkaitan dengan tingkat aktivitas fisik 
di masa anak. Sedangkan etnis kulit putih, usia yang lebih muda, dukungan 
orang tua, dan keikutsertaan pada olahraga beregu dalam sebuah komunitas 
berkaitan dengan tingkat aktivitas fisik di masa remaja. Satu-satunya faktor 
yang secara konsisten terkait dengan peningkatan aktivitas pada kedua 
kelompok usia adalah laki-laki, memiliki niat dan motivasi untuk menjadi 
aktif, dan memiliki riwayat melakukan aktivitas fisik sebelumnya.6

Aktivitas fisik bagi kesehatan anak
Aktivitas fisik secara teratur di masa kecil dan masa remaja meningkatkan 
kekuatan dan daya tahan, membantu membangun tulang dan otot yang 
sehat, membantu mengontrol berat badan, mengurangi kecemasan dan 
stres, meningkatkan harga diri, dan dapat meningkatkan tekanan darah 
dan kadar kolesterol.
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Kebutuhan aktivitas fisik minimal dalam seminggu bagi seorang anak 
diadaptasi dari American College of Sports Medicine (ACSM) dan dimodifikasi 
sehingga direkomendasikan untuk melakukan latihan fisik, termasuk di 
dalamnya yaitu gerakan dinamis pada kelompok otot-otot besar selama >20 
menit, >3 kali per minggu, dengan intensitas yang membutuhkan >60% 
kapasitas kardiorespirasi setiap individu.7

Aktivitas fisik yang berat penting terhadap fungsi sistem kardiorespirasi 
yang efektif, namun ternyata pada penelitian Ross, Dotson, dan Gilbert 
didapatkan bahwa sebagian anak-anak kelas 5 berusia 12 tahun tidak dapat 
memenuhi kebutuhan aktivitas fisik berat minimal dalam seminggu.8 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa anak perempuan cenderung 
melakukan aktivitas fisik yang ringan (4-7 METs) dalam durasi beberapa 
jam, dan ternyata hanya sedikit atau tidak ada sama sekali aktivitas fisikberat 
(>10 METs) yang dilakukan.9 

Pada peningkatan usia dari 12 hingga 17 tahun, pada perempuan terjadi 
peningkatan persentase lemak tubuh, namun hal ini tidak dapat dihubungkan 
sebab-akibat dengan penurunan pola aktivitas berat yang dilakukan. Hal ini 
berbeda dengan anak laki-laki, pada periode usia yang sama mereka tetap 
dapat mempertahankan tingkat aktivitas fisik berat dan persentase lemak 
tubuh tetap stabil.9,10

Selain itu, sebuah penelitian dengan pemberian intervensi latihan 
Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) ’88 sebagai salah satu bentuk latihan 
kardiorespirasi, pada kelompok anak usia sekolah dengan Gangguan 
Pemusatan Perhatian/Hiperaktivitas (GPP/H) selama 8 minggu juga 
melaporkan adanya peningkatan kepatuhan anak dalam melakukan latihan 
fisik yang disertai dengan perbaikan perilaku anak di sekolah dan rumah 
secara signifikan yang dinilai dari Skala Penilaian Perilaku Anak Hiperaktif 
(SPPAHI).11

Terdapat bukti yang cukup tentang program aktivitas yang efektif 
terhadap pengurangan lemak tubuh pada dewasa dan anak. Penelitian 
eksperimental pada 500 anak laki-laki dan perempuan yang berusia 10 tahun 
mendapatkan hasil bahwa terdapat reduksi lemak subkutan berdasarkan 
ketebalan kulit (skinfold) yang signifikan pada kelompok yang mengikuti 
program pelatihan fisik dibandingkan dengan kelompok yang hanya 
mengikuti program edukasi olahraga dan pelatihan keterampilan.12 Latihan 
fisik penting pada anak untuk mengontrol berat badan.13 Atlet-atlet muda 
pada berbagai olahraga memiliki persentase lemah tubuh yang lebih sedikit 
dan berat badan tanpa lemak yang lebih besar.14,15

Stergioulas dalam penelitiannya menemukan bahwa latihan 
kardiorespirasi yang dilakukan oleh anak usia 10-14 tahun, dengan ergometer 
cycle secara teratur 60 menit dalam sehari, 4 kali dalam seminggu, selama 
8 minggu pada intensitas 75% kapasitas fisiknya ternyata memberikan 
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perbaikan pada konsentrasi kolesterol HDL dalam darah.16 Sedangkan 
Rauramaa menemukan bahwa program latihan kardiorespirasi pada anak 
dengan intensitas rendah sampai sedang (berjalan dan berlari kecil) selama 
8 minggu ternyata akan meningkatkan 12,5% kadar prostasiklin, yang akan 
memberikan efek stimulasi pada produksi kolesterol HDL.17

Aktivitas fisik bagi tumbuh kembang anak
Pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan seorang anak merupakan 
dua proses yang berlangsung secara interdependensi, yang saling bergantung 
satu dengan lainnya. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan dalam bentuk 
terpisah.

Telah banyak upaya untuk melihat efek jangka pendek dari latihan fisik 
pada aspek struktural dan fungsional tubuh maupun efek jangka panjang 
dari aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari berikut program latihan fisik 
pada tumbuh kembang anak dan remaja.13

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa aktivitas/latihan yang 
dilakukan pada usia anak dan remaja akan memberikan dampak pada 
dimensi dan proporsi tubuh.18

Aktivitas fisik, termasuk di dalamnya pelatihan fisik/olahraga jelas 
memacu pertumbuhan seorang anak, seperti disampaikan oleh Edington dan 
Edgerton bahwa kegiatan ini akan menguntungkan bagi pertumbuhan fisik 
seorang anak secara umum, baik pada anak laki-laki maupun perempuan 
yang sudah terbiasa melakukannya sejak kecil. Secara fisik anak-anak ini 
akan tumbuh lebih tinggi dan berat dengan lingkar dada yang lebih besar, 
serta sendi lutut yang lebih lebar.19

Untuk pertumbuhan tulang dan pergelangan tangan ditemukan bahwa 
pada perenang kelompok usia 8-10 tahun dan 17-19 tahun terjadi percepatan 
synostosis bila dibandingkan dengan kelompok nonatlet. Pada perenang, 
tulang metakarpal ditemukan tulang metakarpal yang lebih panjang dan 
tebal pada sisi tangan dominan.20

Pada pemain voli kelompok usia 13-14 tahun dan 15-16 tahun juga 
ditemukan tulang metakarpal yang lebih panjang dan tebal akibat kanal 
osteomedulari yang mendekat. Pemain voli menunjukkan synostosis 
yang tertunda dibandingkan dengan kelompok kontrol.21 Osifikasi yang 
tertunda pada epifisis distal tulang radius dan ulna serta tulang di tangan 
dan pergelangan tangan ditemukan pada petinju remaja pria dan pemain 
sepak bola dibandingkan dengan pemain basket pada rentang usia yang 
sama yaitu 15-17 tahun.22 

Jenis latihan fisik/olahraga yang berbeda akan memberikan efek 
yang berbeda pula pada osifikasi tulang tubular. Proses synostosis juga 
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berhubungan dengan genetik dan lingkungan, termasuk aktivitas fisik di 
dalamnya.23

Peningkatan tinggi badan dan dimensi lainnya menjadi semakin 
mendekati proporsional, maka bentuk tubuh secara umum dan proporsi juga 
mengalami sedikit perubahan. Warren dalam penelitiannya pada kelompok 
penari balet remaja menunjukkan bahwa panjang rentang lengan meningkat 
dan rasio bagian tubuh atas dan bawah berkurang. 24

Selain itu, dengan melakukan aktivitas fisik yang teratur sejak usia anak 
terdapat kecenderungan terjadinya percepatan pertumbuhan, termasuk usia 
menarche yang semakin muda. Di beberapa Negara, terdapat penurunan usia 
menarche sebanyak 4 bulan per dekade sejak abad  ke-19 sampai saat ini.18 

Sedangkan, efek latihan fisik berat pada pertumbuhan masih 
kontroversial. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa latihan fisik 
berat mempercepat pertumbuhan tinggi badan. Akan tetapi, pada salah 
satu penelitian, desain yang digunakan dan jumlah sampel yang kurang 
menjadikannya sulit untuk digeneralisasi.25 Penelitian lain yang menunjukkan 
bahwa latihan fisik berat menghambat pertumbuhan terlihat dari adanya 
tinggi badan yang tidak meningkat pada 2/3 anak-anak usia antara 8-16 
tahun yang selama 18 bulan mengikuti latihan fisik senam.26 

Menarche terjadi lebih terlambat rata-rata pada atlet dibandingkan 
dengan populasi anak secara umum, terutama pada atlet skating, 
selam, senam, lari jarak jauh, dan balet.27 Mekanisme latihan fisik berat 
memengaruhi usia menarche belum diketahui dengan jelas. Jika berdasarkan 
presentase lemak tubuh, menarche terlambat mungkin terjadi karena 
presentase lemak tubuh pada anak-anak yang melakukan latihan fisik berat 
sejak kecil belum mencapai presentase minimal sebesar 22%.28-29 Namun pada 
penelitian lain pada penari balet remaja menyimpulkan bahwa pengurasan 
energi juga berpengaruh secara signifikan dalam memodulasi pengaturan 
pubertas di hipotalamus-hipofisis sehingga fase prepubertal memanjang dan 
menginduksi amenorrhea.24

Keterlambatan usia menarche yang signifikan ditemukan pada pada 
kelompok perenang dan pelari yang menjalani latihan sejak sebelum (15,1 
tahun) dan sesudah menarche (12,8 tahun), siklus menstruasi yang iregular, 
dan amenorrhea.30 Meskipun demikian, dikatakan tidak ada efek terhadap 
kesehatan fungsi reproduksi dan pola proses kelahiran (partus).31

Aktivitas fisik bagi kecerdasan anak
Kebugaran jasmani secara signifikan berpengaruh terhadap kecerdasan 
seorang anak, yang dapat dilihat dari prestasi akademis anak di sekolah, pada 
mata pelajaran matematika, membaca, dan bahasa Inggris serta perbaikan 
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kemampuan skolastik dengan meningkatnya aktivitas fisik anak selama di 
sekolah. Komponen kebugaran jasmani yang menunjukkan hubungan paling 
kuat dengan hal ini adalah kebugaran kardiorespirasi, setelah disesuaikan 
dengan faktor sosiodemografis dan komponen kebugaran lainnya.32-33

Anak dengan kebugaran kardiorespirasi yang tinggi mempunyai 
komponen P3 ERP (event-related brain potencial) dengan amplitudo lebih 
tinggi dan respon yang lebih rendah, yang menunjukkan adanyarentang 
atensi yang lebih baik, memori, waktu reaksi, dan kecepatan pemrosesan 
secara keseluruhan.34

Kebugaran kardiorespirasi bermanfaat bagi perkembangan otak 
dan kognitif seorang anak. Anak dengan kebugaran jasmani yang tinggi 
(VO2maks>70 persentil) menunjukkan penurunan penebalan subtansi grisea 
padakorteks areafrontalis superior, temporalis superior, dan occipitalis 
lateralisdan prestasi nilai matematika yang lebih baik dibandingkan dengan 
anak dengan kebugaran jasmani yang lebih rendah(VO2maks<30 persentil). 
Sedangkan, penipisan substansi grisea pada korteks area frontalis anterior 
dan superior berhubungan dengan kemampuan aritmatika yang sangat 
baik. Anak dengan kebugaran jasmani yang lebih tinggi menunjukkan 
kemampuan kontrol kognitif yang baik setara dengan tes matematika dan 
membaca.32-33

Peningkatan kebugaran jasmani akan memacu kemampuan kognitif 
dan plastisitas otak, yang secara potensial akan meningkatkan kemampuan 
skolastik. Area otak yang menunjukkan penipisan pada kondisi kebugaran 
jasmani yang lebih baik ternyata mirip dengan area otak yang mengalami 
perkembangan penipisan korteks antara usia 5 sampai dengan 11 tahun, 
yaitu pada area frontalis, temporalis, dan occipitalis.35 

Komponen kebugaran selanjutnya adalah kekuatan otot, yang paling 
berhubungan di antara komponen kebugaran lainnya, dengan prestasi 
akademis. Komponen ini juga lebih berhubungan dengan prestasi akademis 
daripada faktor obesitas yang terjadi.32 

Komponen kebugaran kelenturan juga menunjukkan hubungan dengan 
prestasi akademis, baik secara independen maupun kombinasi. Mekanisme 
hubungan memang belum jelas tetapi diduga karena aktivitas fisik 
berhubungan dengan kelenturan yang lebih baik, serta pencapaian akademis 
yang lebih baik juga, sehingga ada hubungan secara tidak langsung.32

Selain itu, pada sebuah penelitian yang lain obesitas juga dikatakan 
berhubungan dengan kemampuan akademis anak, di samping kebugaran 
jasmani. Perbandingan lingkar pinggang terhadap tinggi badan (waist 
to height ratio) dan kekuatan otot dikatakan lebih berhubungan dengan 
pencapaian prestasi akademis, dibandingkan dengan indeks massa tubuh dan 



Listya Tresnanti Mirtha

86 Kiat Membuat Anak Sehat, Tinggi, dan Cerdas

kapasitas kardiorespirasi, setelah disesuaikan dengan faktor jenis kelamin, 
usia, status sosio ekonomi, wilayah, dan tipe sekolah.32

Perbandingan lingkar pinggang terhadap tinggi badanditemukan lebih 
berhubungan dengan prestasi akademis daripada indeks massa tubuh, karena 
kemungkinan lebih berhubungan dengan lemak sentral dan kemungkinan 
terjadinya sindrom metabolik. Mekanisme hubungan antara obesitas dan 
prestasi akademis yang dapat dijelaskan adalah secara fisiologis yaitu 
gangguan fungsi memori dan adanya masalah psikososial yang menimbulkan 
kebiasaan dan berdampak pada prestasi akademis seorang anak.32

Prinsip aktivitas/latihan fisik bagi anak
Pada dasarnya aktivitas/latihan fisik baik dilakukan oleh seluruh golongan 
usia. Hanya tentu saja perannya akan menjadi berbeda apabila latihan fisik 
dilakukan oleh seorang anak. Secara umum anjuran aktivitas/latihan fisik 
untuk anak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keseimbangan energi, 
serta mencapai tingkat kebugaran jasmani yang mampu memelihara 
kesehatan, dan mengoptimalkan proses tumbuh kembang yang sedang 
dialaminya.

ACSM telah mengeluarkan rekomendasi aktivitas/latihan fisik bagi 
anak usia sekolah yang menyebutkan bahwa:36,37,38

 y untuk mendapatkan manfaat bagi kesehatan maka seorang anak harus 
melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang sampai dengan berat 
selama minimal 60 menit dalam sehari; 

 y bentuk aktivitas bervariasi dan menyenangkan. 
Untuk meningkatkan kebugaran jasmani perlu dilakukan latihan 

yang melibatkan semua komponen kebugaran jasmani dengan penekanan 
terhadap daya tahan kardiorespirasi, yang merupakan komponen terpenting 
dalam menilai kebugaran jasmani seseorang.

Latihan daya tahan kardiorespirasi merupakan suatu bentuk latihan 
jasmani yang membutuhkan jumlah O2 untuk jangka waktu lama yang 
dapat meningkatkan kemampuan fungsi sistem kardiorespirasi. Dengan 
meningkatnya kemampuan fungsi sistem kardiorespirasi maka akan 
terjadi peningkatan kemampuan fisik seseorang. Bentuk latihan daya 
tahan kardiorespirasi adalah bentuk latihan jasmani yang bersifat aerobik, 
yaitu latihan yang dilakukan secara kontinyu dalam jangka waktu lama 
dan menggunakan O2 sebagai sistem energi. Selain itu, latihan ini harus 
melibatkan kelompok otot besar, dilakukan secara dinamis, repetitif, 
ritmis, dan submaksimal, dalam jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan 
kelelahan pada sistem transpor O2. Gerakan dinamis melibatkan kelompok 
otot besar, seperti berjalan kaki, berlari, bersepeda, dan sebagainya. Gerakan 
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ini akan menyebabkan peningkatan aliran darah ke bagian otot yang 
melakukan kerja. Respon sirkulasi ini berhubungan secara langsung dengan 
kebutuhan O2.39,40,41

Namun pada penyusunan program latihan fisik bagi anak harus selalu 
diingat bahwa seorang anak perlu bersosialisasi untuk mengoptimalkan 
proses tumbuh kembangnya, sehingga akan lebih baik apabila sebuah 
program latihan jasmani dapat dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok 
kecil, untuk menjaga persistensinya terhadap pelaksanaan program 
tersebut.40,41

Simpulan
Keaktifan seorang anak untuk berpartisipasi dalam latihan jasmani 
akan membuatnya lebih bugar, lebih kuat, lebih sehat, dan lebih cerdas 
dibandingkan yang tidak melakukan. Kebugaran jasmani akan menjadi 
dasar kesehatannya di masa dewasa nanti dan setidaknya anak tersebut akan 
mempunyai kebiasaan hidup sehat sejak kecil dan akan terus terpelihara 
sampai dewasa.Selain itu, meningkatkan perkembangan psikis, kognitif, 
afektif pada anak serta remaja dapat menunjang prestasi di masa depan.
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Kapan Merujuk Anak untuk Penggunaan 
Kawat Gigi
Benny M. Soegiharto

Tujuan:
1. Mengetahui berbagai macam alternatif perawatan kelainan dentokraniofasial 

anak
2. Mengetahui deteksi dan waktu untuk merujuk anak ke Spesialis Ortodonti 

(Sp.Ort)

Perawatan ortodonti atau yang lebih dikenal di dalam masyarakat 
dengan sebutan beuheul (bahasa Belanda), behel, kawat gigi ataupun 
braces (bahasa Inggris) akhir-akhir ini mendapatkan banyak perhatian 

karena adanya peningkatan trend dalam penggunaan kawat gigi di berbagai 
kalangan masyarakat dan juga adanya peningkatan berbagai laporan 
penggunaan kawat gigi yang tidak semestinya. Hal ini disebabkan antara 
lain karena rendahnya pemahaman masyarakat akan perawatan ortodonti 
yang baik dan benar. 

Sesuai dengan definisi yang ditetapkan oleh American Association of 
Orthodontists (AAO), ortodonti adalah salah satu cabang spesialisasi di bidang 
kedokteran gigi yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan normal 
serta disharmoni tulang-tulang kraniofasial dan gigi geligi (dentokraniofasial) 
dari sejak kanak-kanak hingga dewasa beserta penegakkan diagnosis, 
pencegahan dan perawatannya.1,2 Perawatan ortodonti  sendiri dianjurkan 
untuk dilakukan oleh seorang spesialis ortodonti (ortodontis/Sp.Ort) yaitu  
dokter gigi yang telah menempuh pendidikan spesialisasi di bidang tersebut 
selama kurang lebih 3 tahun di institusi pendidikan yang telah diakui resmi 
oleh pemerintah. 

Selain permasalahan yang sering ditemui berupa gigi-geligi yang 
berjejal, permasalahan tumbuh kembang dentokraniofasial juga dapat 
menjadi lebih kompleks bilamana disertai faktor-faktor etiologi lain seperti 
berupa kebiasaan buruk dan disharmoni hubungan rahang yang pada 
akhirnya dapat mengakibatkan gangguan fungsi kunyah, sendi rahang, 
estetika dan perkembangan psikososial seorang anak/dewasa. Kebiasaan 

90 Kiat Membuat Anak Sehat, Tinggi, dan Cerdas



Kapan Merujuk Anak untuk Penggunaan Kawat Gigi

Pendidikan Kedokteran Berkelanjuatan IDAI Cabang DKI Jakarta XIII  91

buruk (bad habit) yang dapat mengakibatkan disharmoni dentokraniofasial 
misalnya seperti menghisap ibu jari (thumb sucking), menggigit jari (digit 
biting), menggigit bibir (lip biting), menjulurkan lidah saat menelan (tongue 
thrusting) dan kebiasaan bernapas melalui mulut (mouth breathing). 
Sedangkan terdapat juga kondisi disharmoni hubungan tulang rahang, 
misalnya kondisi ditandai rahang atas maju (prognathic maxilla) atau dikenal 
juga sebagai tonggos atau kondisi yaitu rahang bawah maju (prognathic 
mandible) atau dikenal juga sebagai nyameh/cameh.1-3

Seiring dengan perkembangannya, tahapan perawatan ortodonti 
untuk menangani berbagai kasus disharmoni dentokraniofasial dapat 
dibagi ke dalam tahapan-tahapan, yaitu preventive orthodontics, interceptive 
orthodontics dan comprehensive orthodontics sesuai dengan usia dan 
kebutuhan perawatan. Perawatan preventive orthodontics biasanya dilakukan 
pada usia awal periode gigi-bercampur atau sekitar 5-10 tahun  yang 
ditujukan sebagai upaya pencegahan terjadinya suatu keadaan disharmoni 
dentokraniofasial. Pada periode ini biasanya banyak terjadi situasi yaitu gigi 
susu tanggal lebih cepat dari seharusnya sedangkan gigi permanen belum 
erupsi.3 Oleh karena itu sebagai contoh dapat digunakan pemasangan space 
maintainer untuk mempertahankan ruangan bekas gigi susu sebelum gigi 
permanen erupsi untuk mencegah gigi berjejal. Sedangkan pada perawatan 
interceptive orthodontics biasanya dilakukan pada usia sekitar 7-13 tahun 
dan ditujukan  sebagai upaya pencegahan suatu kondisi disharmoni yang 
sudah terjadi agar tidak menjadi lebih parah, misalnya pada kasus-kasus 
penanganan pasien yang memiliki kebiasaan buruk atau pasien yg memiliki 
disharmoni hubungan rahang.3 Biasanya pada tahap ini digunakan alat-
alat ortodonti lepas ataupun cekat yang dapat membantu mengarahkan 
pertumbuhan dan perkembangan ke arah yang lebih baik, misalnya alat-alat 
fungsional (functional appliance) ataupun alat-alat modifikasi pertumbuhan 
rahang lainnya seperti headgear, reverse headgear (facemask), chincap ataupun 
rapid maxillary expander. Sedangkan comprehensive orthodontics biasanya 
ditujukan untuk anak remaja dan dewasa dan lebih diarahkan sebagai upaya 
perawatan penanganan kondisi disharmoni secara menyeluruh, termasuk 
memperbaiki susunan gigi-geligi secara lebih detil. Pada tahap perawatan ini 
bisa juga menggunakan alat-alat modifikasi pertumbuhan rahang kemudian 
dilanjutkan dengan penggunaan alat ortodonti cekat (fixed orthodontics 
appliances). Untuk kasus-kasus orang dewasa yang memiliki disharmoni 
dentokraniofasial  yang parah, seringkali perlu juga dipertimbangkan 
perawatan kombinasi ortodonti dan bedah rahang untuk mendapatkan 
hasil yang maksimal.1-3

Selain mempertimbangkan tahapan perawatan yang berbeda untuk 
setiap individu, perlu dipahami bahwa dalam perawatan ortodonti juga perlu 
dipertimbangkan waktu dimulainya perawatan disesuaikan dengan pola 
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pertumbuhan dan perkembangan komponen-komponen dentokraniofasial.4,5 
Pada umumnya memang perawatan ortodonti lebih banyak dilakukan pada 
usia remaja saat pertumbuhan dan perkembangan komponen-komponen 
dentokraniofasial mengalami akselerasi sehingga membantu efektifitas dan 
efisiensi perawatan ortodonti.6 Namun ada kalanya pada kasus-kasus yang 
mengalami disharmoni pertumbuhan dan perkembangan tulang-tulang 
rahang maksila dan mandibula diperlukan intervensi yang disesuaikan 
dengan periode akselerasi pertumbuhan maksila dan mandibula itu 
sendiri.6-8 Banyak penelitian telah dilakukan yang menunjukkan adanya 
perbedaan waktu terjadinya puncak pertumbuhan maksila dan mandibular 
yaitu pertumbuhan maksila terjadi pada rentang usia sekitar 8-10 tahun, 
sedangkan mandibula berkisar pada rentang usia 12-15 tahun.9-14

Penggunaan usia kronologis semata untuk menentukan usia puncak 
pertumbuhan itu sering dirasa kurang memadai karena adanya variasi untuk 
setiap individu.10,14 Oleh karena itu, bilamana seorang pasien dalam usia 
tumbuh kembang memiliki disharmoni hubungan rahang dan direncanakan 
untuk melakukan perawatan modifikasi pertumbuhan, maka pemeriksaan 
perlu juga mengikutsertakan paramater-parameter lain, misalnya seperti 
penggunaan klasifikasi maturasi skeletal (skeletal maturation stage).15-19 
Untuk penggunaan klasifikasi maturasi skeletal, di bidang ortodonti sering 
digunakan radiografi karpal dan juga radiografi sefalometri lateral. 

Untuk penggunaan radiografi karpal, dapat digunakan klasifikasi tahapan 
maturasi skeletal menurut Grave and Brown (1976) atau menurut Fishman 
(1982).20,21 Sejauh ini, penggunaan tahapan menurut Fishman (1982) atau sering 
disebut skeletal maturation index (SMI) lebih sering dianjurkan karena klasifikasi 
yang lebih simpel dan lebih mudah diaplikasikan. Sedangkan penggunaan 
radiografi sefalometri lateral kini juga dianjurkan sebagai pengganti radiografi 
karpal dengan tujuan untuk mengurangi radiasi ke pasien sesuai dengan 
prinsip ALARA.22 Klasifikasi yang menggunakan radiografi sefalometri lateral 
ini diperkenalkan oleh Baccetti dkk (2002), mereka melakukan pengamatan 
longitudinal atas perubahan morfologi dari tulang-tulang servikal vertebrae 
yang terdapat dalam radiografi sefalometri lateral yang secara rutin digunakan 
untuk penegakkan diagnosis perawatan ortodonti.23

Oleh karena banyaknya variasi dari disharmoni dentokraniofasial 
yang sering terjadi, baik dari sisi etiologi dan juga komponen-komponen 
dentokraniofasial yang terpengaruh, maka American Association of 
Orthodontists (AAO) dan British Orthodontic Society (BOS) menganjurkan 
agar seorang anak sudah mulai diperkenalkan ke seorang spesialis ortodonti 
(ortodontis / Sp.Ort) sejak usia 7-8 tahun untuk dilakukan pemeriksaan 
secara dini.24,25 Biasanya pada usia-usia ini seorang ortodontis belum 
akan melakukan perawatan namun lebih memantau pertumbuhan dan 
perkembangan komponen-komponen dentokraniofasial dan kemungkinan 
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adanya faktor kebiasaan buruk atau sikap pasien terhadap perawatan gigi 
yang perlu diperbaiki. Kalaupun diperlukan perawatan ortodonti, seperti 
dijelaskan sebelumnya, maka kemungkinan hanya bersifat pencegahan 
(preventive) dan biasanya hanya menggunakan alat lepasan (removable 
appliance). Pada usia yang masih dini seperti ini perlu dihindari pengunaan 
alat ortodonti cekat (fixed appliance) oleh karena faktor risiko yang dapat 
ditimbulkan terutama akibat kebersihan gigi-geligi yang buruk yaitu 
berupa terjadinya lubang gigi (karies) atau penyakit jaringan penyangga 
gigi (gingivitis/periodontitis). Bilamana diperlukan tindakan-tindakan 
lain, misalnya seperti penambalan, pencabutan gigi susu atau mungkin 
perbaikan sikap terhadap perawatan gigi (behavioural modification) maka 
seorang ortodontis akan berkerja sama dengan sejawat dokter gigi umum 
ataupun seorang spesialis kedokteran gigi anak (paedodontist /paediatric 
dentist / Sp.KGA).

Penggunaan alat ortodonti cekat umumnya digunakan sebagai 
perawatan tahap kedua yang dilakukan sesudah perawatan interceptive atau 
modifikasi pertumbuhan dan perkembangan tulang-tulang rahang (growth 
modification). Bilamana memang seorang pasien tidak memiliki disharmoni 
tulang-tulang rahang, maka perawatan ortodonti dapat ditunda hingga masa 
remaja sekitar 12-15 tahun dengan tujuan untuk memperbaiki detil susunan 
gigi-geligi sehingga tercapai suatu hubungan yang harmonis dan menunjang 
fungsi kunyah dan estetika secara maksimal.25

Saat pertama seorang pasien dibawa ke ortodontis, maka pertama-
tama yang akan dilakukan adalah proses konsultasi dengan tujuan untuk 
mengetahui keluhan pasien dan permasalahan yang ada. Pada umumnya 
akan dilakukan pencetakan studi model, pembuatan radiografi panoramik 
dan sefalometri lateral untuk dilakukan pengukuran-pengukuran yang 
diperlukan guna mengetahui kondisi objektif permasalahan yang ada.24,25 
Bilamana diperlukan, dapat juga dilakukan pembuatan radiografi oklusal, 
radiografi frontal (postero-anterior) ataupun radiografi karpal untuk 
menunjang data-data yang sudah ada. Dalam proses konsultasi ini, 
seorang pasien dan pendampingnya (termasuk orangtua) akan dijelaskan 
permasalahan yang ada dan rencana perawatan yang akan dilakukan. 
Berhubung perawatan ortodonti biasanya akan berlangsung sekitar 2-3 tahun 
atau bisa memerlukan waktu lebih lama bila kasusnya lebih kompleks maka 
pasien dan pendamping sangat dianjurkan untuk mengajukan pertanyaan 
secara detail mengenai kompetensi klinisi yang akan merawat, kebutuhan 
perawatan yang akan dilakukan dan alasannya (sasaran perawatan), alat 
perawatan yang akan digunakan, jangka waktu perawatan serta tentunya 
biaya yang perlu dikeluarkan. Hal ini tentunya untuk mencegah terjadinya 
perawatan ortodonti yang tidak sesuai indikasinya dan menimbulkan 
ketidakpuasan atau bahkan masalah yang lebih serius di kemudian hari.
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Simpulan
Telah dibahas permasalahan sekitar pertumbuhan tulang maksila-mandibula 
dan gigi anak sehingga orangtua dan dokter anak mengetahui kapan seorang 
anak perlu dikonsultasikan kepada seorang ortodentis. Pemilihan alat untuk 
memperbaiki kelainan pada rahang dan gigi disesuaikan dengan tahapan 
tumbuh-kembangnya sehingga hasil yang didapat optimal.
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