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Bab 1:

Latar Belakang

Pendahuluan

 Penetapan COVID-19 sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 
11 Maret 2020 telah menggerakkan semua negara untuk mengambil 
kebijakan dan langkah pencegahan dalam rangka memutus mata 
rantai penularan serta meminimalisasi dampak negatif yang 
kemungkinan terjadi. Menyikapi fakta yang ada, Indonesia kemudian 
menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana non alam nasional. 
Pemerintah selanjutnya melakukan antisipasi penanggulangan 
pandemi COVID-19 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan COVID-19. Penerapan 
kebijakan PSBB ini ternyata mampu menekan laju infeksi COVID-19 di 
Indonesia.
 Pandemi COVID-19 memberi tantangan besar dalam upaya 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dan berdampak 
terhadap sistem kesehatan Indonesia yang terlihat dari penurunan 
kinerja pada beberapa program kesehatan. Hal ini disebabkan 
prioritasi pada penanggulangan pandemi COVID-19 serta adanya 
kekhawatiran masyarakat dan petugas terhadap penularan COVID-19. 
Di beberapa wilayah, situasi pandemi COVID-19 bahkan berdampak 
pada penutupan sementara dan/atau penundaan layanan kesehatan 
khususnya di posyandu dan puskesmas.
 Sementara itu, tingkat kerentanan masyarakat semakin 
meningkat yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat 
terhadap penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, 
mencuci tangan dan menjaga jarak minimal 1 – 2 meter. Tanpa 
intervensi kesehatan masyarakat yang cepat dan tepat, diperkirakan 
sebanyak 2,5 juta kasus COVID-19 akan memerlukan perawatan 
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di rumah sakit di Indonesia dengan angka kematian yang diperkirakan 
mencapai 250.000 kematian.
 Namun demikian, Pemerintah mengakui bahwa dalam 
memerangi COVID-19 tidak mungkin dihadapi dengan mengerahkan 
kemampuan sendiri.
 Hal ini memberi indikasi bahwa membangun jaringan 
kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan seluruh 
elemen masyarakat menjadi suatu kebutuhan. Pengalaman 
menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mengatasi permasalahan 
bidang kesehatan tidak terlepas dari kerja sama dan dukungan 
berbagai pelaku pembangunan yang berasal dari lintas sektor, dunia 
usaha, institusi pendidikan, masyarakat sipil, media massa dan 
lembaga sosial kemayarakatan (LSM) dalam konteks program promosi 
kesehatan dalam mencapai tujuan dalam memutus mata rantai 
penularan termasuk termasuk Yayasan Sikolah Mombine sebagai 
lembaga swadaya Masyarakat yang bergerak dalam sosial 
kemasyarakatan terutama perlindungan perempuan dan anak ikut 
serta dalam program pencegahan dan penanggulangan pandemi 
Covid-19 bersama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.  
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 Duta yang terpilih diharapkan mampu menjadi agen dan role 
model promosi kesehatan di masyarakat dalam upaya pencegahan 
Covid-19.

Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Meningkatkan pengetahuan Duta promkes tentang pencegahan 
dan pengendalian Pandemi Covid-19
Memberikan kemampuan kepada Duta Promkes untuk 
memberikan edukasi pada masyarakat tentang pencegahan 
Covid-19
Meningkatkan kepedulian dan motivasi masyarakat dalam 
pencegahan Covid-19

2. Tujuan Khusus

a

b

c



Peserta, Fasilitator, dan Penyelenggara

 Peserta dalam pelatihan ini adalah yang lulus seleksi Duta 
Promkes yang diselenggarakan oleh panitia rektutmen Yayasan Sikolah 
Mombine Palu

1. Peserta

Faslitator dalam pelatihan ini terdiri dari:

2. Fasilitator

Penyelenggara pelatihan ini adalah Yayasan Sikola Mombine Palu

3. Penyelenggara

Akademisia.
Praktisib.
Fasilitator yang memiliki kemampuan keahlian dalam bidang 
disain pengembangan media komunikasi publik

c.

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, maka disusun materi yang 
akan diberikan secara rinci pada tabel struktur programn sebagai 
berikut :

Struktur Program

M A T E R INO FASILITATOR MODERATOR
J P L

L P
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Orientasi kepada peserta meliputi keterampilan peserta dalam 
berkomunikasi dan sosialisasi pencegahan Covid-19.

Peran serta aktif peserta sesuai dengan pendekatan pelatihan.

Pembinaan iklim pelatihan yang demokratis dan dinamis untuk 
terciptanya  komunikasi multi arah.

1

2

3

Metode Pelatihan

Metode pelatihan ini berdasarkan pada prinsip:

Ceramah dan diskusi.

Penugasan berupa : diskusi kelompok, role play dan praktik 
lapangan.

1

2

Oleh karena itu metode yang digunakan selama proses pelatihan 
diantaranya adalah :
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Bab 2:

Tantangan dan
Permasalahan

Semua Orang Beresiko Tertular Covid-19 

Belum Semua Menjalankan Tinggal Dan Bekerja Di Rumah

Berdasarkan Laporan WHO, Indonesia menempati peringkat pertama 
jumlah kematian tertinggi di Asia Tenggara akibat COVID-19. Fakta ini 
didukung oleh peningkatan kasus baru setiap hari yang terus 
bertambah secara eksponensial. Angka kematian akibat COVID-19 di 
Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian 
global yang hanya berkisar 5,7%. Artinya 5-6 % dari jumlah orang yang 
terpapar COVID-19 akan mengalami kematian. Hal lain yang juga 
mencemaskan yaitu sampai saat ini belum ada obat yang mampu 
mencegah penyakit ini.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial 
Berskala Besar dengan pembatasan kegiatan keagamaan serta fasilitas 
umum. Begitu juga kantor-kantor telah dihimbau untuk membuat 
aturan agar pegawainya bekerja di rumah. Namun di sisi lain, masih 
banyak perusahaan dan pelaku bisnis mengalami kesulitan untuk 
menerapkan aturan ini, sehingga para pegawai masih wajib masuk 
kantor atau bekerja di tempat usahanya. Sebagai akibatnya mobilitas 
dan kegiatan masyarakat yang bekerja di luar rumah masih berjalan 
seperti biasa. Hal ini berdampak terhadap tujuan diterapkannya 
pembatasan sosial menjadi kurang efektif dan cenderung 
melemahkan upaya pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19.



Disiplin Menjadi Keharusan

Badan Litbangkes (2020) telah melakukan “Studi tentang Kepatuhan 
Masyarakat terhadap Himbauan Jaga Jarak dan Perilaku Hidup Bersih 
selama pandemi Covid-19”. Studi ini mendapatkan hasil bahwa masih 
banyak warga masyarakat dengan berbagai alasan, yang menyatakan 
sulit untuk melakukan physical distancing, social distancing dan juga 
ada sebagian yang masih mempraktikkan bersentuhan dengan orang 
lain. Selain itu, ditemukan pula masih ada sebagian warga masyarakat 
dengan berbagai argumentasi, masih keluar rumah dengan tidak 
menggunakan masker. Selanjutnya, masih ada juga masyarakat 
sewaktu pulang ke rumah tidak melakukan cuci tangan dengan sabun 
atau mandi. Hasil survey tersebut menunjukkan masih banyak 
tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan kebijakan 
untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

Stigma Sosial Yang Membahayakan

Seiring makin merebaknya pandemi Covid-19, kini muncul adanya 
stigma sosial di   masyarakat terkait individu yang terjangkit Covid-19. 
Fenomena sosial ini memberikan asosiasi negatif terhadap seseorang 
atau sekelompok orang yang
mengalami gejala atau memiliki status positif sebagai penyandang 
penyakit Covid-19. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, 
dikucilkan, diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan 
status karena terindikasi menderita penyakit Covid-19. Munculnya 
fenomena ini disebabkan oleh ketidaktahuan dan rasa takut yang 
berlebihan dari masyarakat. Padahal belum tentu mereka yang secara 
�sik tampak sehat itu benar-benar bebas dari Covid-19.
Stigma sosial ini tentunya tidak boleh berkembang di masyarakat. 
Apabila stigma ini tidak segera ditanggulangi, maka dapat 
menimbulkan efeknya yang berbahaya. Mereka yang diberi label dan 
stereotip negatif ini akan berdusta dan menyembunyikan status 
sakitnya supaya tidak didiskriminasi.
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Bab 3:

Pengenalan
Penyakit COVID-19

China

Covid-19

 Merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Virus 
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS CoV-2) jenis 
baru yang belum pernah diidenti�kasi sebelumnya pada manusia, 
yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari 
gejala ringan seperti Flu hingga infeksi paru paru  seperti Pneumonia 
bahkan kematian



Gejala Klinis

Berat

Faktor Risiko

Sakit kepala

Demam
Pilek

Batuk
Sesak

Nyeri
tenggorokan

Kehilangan
penciuman
(Anosmia)

Kehilangan
indra pengecapan

(Ageusia)

Mual/Muntah

Nyeri Otot
(Myalgia)

Kelelahan
(Fatigue)

Diare

Acut Respiratory Distres Syndrom (ARDS) syndrom gawat napas 
akut
Sepsis dan Syok Septik

Kematian
Kegagalan multi organ (gagal ginjal dan gagal jantung akut)

Perokok

Penyakit Komorbid (Hipertensi, Diabetes Mellitus, Penyakit Paru 
Obstruksi Kronis (PPOK)

Obesitas
Usia > 60 tahun
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Cara Penularan

Masa inkubasi : rata-rata 5-6 hr (range 1-14 hr)

Droplet saluran napas (batuk, 
bersin, bicara)

Kontak dgn benda / permukaan 
terkontaminasi lalu menyentuh mulut, 
hidung dan mata.

Kombinasi transmisi Droplet dan kontak : Transmisi 
Setting Publik terutama pd kondisi padat, tertutup 
dan berventilasi buruk

Transmisi airborne saat prosedur invasif yg 
menghasilkan aerosol (Bronchoskopi, Intubasi).

Jenis Pemeriksaan

1. Pemeriksaan RT-PCR (Swab test)

Pemeriksaan RT-PCR  (Swab test) merupakan 
pemeriksaan yang dilakukan untuk 
mendeteksi materi genetik virus. 
Pemeriksaan PCR dapat menggunakan 
sampel swab dari hidung dan swab dari 
tenggorokan



 Tingkat akurasi tes PCR cukup tinggi, tetapi pemeriksaan ini 
membutuhkan waktu yang cukup lama hingga hasilnya keluar, yaitu 
sekitar 1–7 hari.
 Tes PCR umumnya perlu dilakukan pada orang yang mengalami 
gejala COVID-19, seperti batuk, pilek, demam, terganggunya indra 
penciuman, serta sesak napas, khususnya jika orang tersebut memiliki 
riwayat kontak dengan pasien terkon�rmasi COVID-19.
 Hingga saat ini tes PCR merupakan tes yang direkomendasikan 
oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk mendiagnosis COVID-19.

Rapid Antigen Swab test berarti 
pemeriksaan apus hidung untuk 
mencari bagian2 dari tubuh atau 
lebih spesi�k protein  kuman/virus.
Rapid Antigen akan Positif bila 
tertangkap materi tubuh dari virus 
Corona manapun dan tidak bersifat 
spesi�k untuk Covid-19, hasil positif 
memerlukan tes kon�rmasi PCR 
untuk memastikan.

2. Rapid Antigen

 Rapid antibodi test berfungsi untuk 
mendeteksi antibodi dalam tubuh ketika 
terinfeksi virus. Sesuai dengan namanya, hasil 
dari rapid test ini dapat langsung diketahui 
dalam jangka waktu singkat yang umumnya 
hanya membutuhkan sekitar 15 menit. 
ANTIBODI adalah kekebalan khusus yang 
terbentuk  dan terdeteksi didalam darah 
akibat masuknya  mikrooorganisme 
(virus,Bakteri). 
Rapid test antibodi merupakan pemeriksaan 
dengan tingkat akurasi paling rendah, yaitu 
hanya sekitar 18%. 

3. Rapid Test Antibodi

COVID-19
TEST

C
G
M
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Saat ini belum ada obat untuk Covid 19.

Untuk mencegah penyebaran COVID-19:

Cuci tangan Anda secara rutin. Gunakan sabun dan air, 
atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol.

Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau 
bersin. 

Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda.

Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda 
dengan lengan atau tisu.

Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan.
Jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari 
bantuan medis.

Kenakan masker jika pembatasan �sik tidak 
dimungkinkan.

Pengobatan

Pencegahan

Pengobatan ditujukan terapi simpomatis dan Supportif



Gerakan 5M COVID-19

Karantina

Isolasi

Memakai masker

Menjaga jarak

Membatasi mobilitas 
dan interaksi

Mencuci tangan pakai 
sabun dan air mengalir

Menjauhi kerumunan

Proses mengurangi resiko penularan dan identi�kasi dini Covid 19 
melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki 
gejala dan Memiliki riwayat Kontak dgn pasien terkon�rmasi Covid 
atau memiliki riwayat bepergian dari daerah Transmisi Lokal

Proses mengurangi resiko penularan 
melalui memisahkan individu yang sakit 
baik yg sudak terkon�rmasi laboratorium 
atau memiliki gejala Covid dengan 
masyarakat luas
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Bab 4:

Vaksinasi

Daftar Kebijakan

Tujuan Vaksinasi

 Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional telah mengeluarkan 
rekomendasi terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-19, yang juga 
menjadi dasar Pemerintah Pusat, dalam merumuskan kebijakan 
vaksinasi COVID-19. Rekomendasi yang dikeluarkan antara lain:

Vaksinasi Covid-19 di saat pandemi merupakan upaya “Public Goods” 
yang dilakukan Pemerintah sebagai urusan wajib (Obligatory Public 
Health Functions). Oleh karena itu seluruh biaya vaksinasi harus 
ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
Untuk mempercepat penurunan pandemi diperlukan cakupan 
imunisasi sebesar 70% agar ‘herd immunity’ segera tercapai dalam 
kurun waktu kurang dari 1 tahun.

Vaksinasi Covid-19 harus mencakup kelompok usia lanjut (>60 tahun) 
yang merupakan kelompok risiko tinggi terinfeksi Covid-19 dengan 
mortalitas yang juga tinggi.
Pelayanan vaksinasi dilaksanakan melalui fasilitas Kesehatan 
pemerintah ataupun swasta yang telah ditunjuk dan memenuhi 
standar
Memperkuat surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Paska Imunisasi)

1

1

2
3

2

3

4

5

Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid 19

Melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh
Menjaga produkti�tas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi



Sasaran Vaksinasi

Tahap I (periode Januari –April)
Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap I adalah tenaga kesehatan, asisten 
tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang 
menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan

Tahapan kelompok prioritas penerima vaksinasi

Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional 
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, 
dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di 
bandara/ pelabuhan/ stasiun/ terminal, perbankan, perusahaan 
listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain 
yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada 
masyarakat.

Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku 
perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan 
ketersediaan vaksin.

Tahap II (periode Januari –April 2021)

Tahap III (periode Januari –April 2021)

Masyarakat rentan (masyarakat didaerah resiko rentan penularan)

Tahap IV (periode April 2021– Maret 2022)

Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 2 adalah:

Kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun).

Vaksinasi dilakukan pada tahap awal untuk tenaga Kesehatan dan 
dilajutkan dengan masyarakat usia 18-59 tahun
Umur 60 tahun* ke atas akan divaksinasi setelah mendapatkan informasi 
keamanan vaksin untuk kelompok umur tersebut 
Vaksinasi dapat dilakukan juga terhadap komorbid tertentu (sesuai 
rekomendasi ahli)

1.

2.

3.

1

2

a

b

Catatan
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MEJA 1

MEJA 2

Tempat Pelayanan Vaksinasi

Alur Pelayanan Vaksinasi Covid-19

Pelayanan Vaksinasi COVID-19 dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan baik Pemerintah maupun swasta :

Puskesmas, Puskesmas Pembantu;

Klinik;

Rumah sakit; dan/atau
Klinik Kantor Kesehatan Pelabuhan

Peserta 
menunjukkan 
e-ticket  untuk 

veri�kasi

Vaksinasi oleh 
petugas

Petugas kesehatan 
melakukan anamnesa dan 

pemeriksaan �sik sederhana 
untuk melihat kondisi 

kesehatan dan 
mengidenti�kasi kondisi 

penyerta (komorbid)

1

2

3
4

Sasaran diobservasi selama 
30 menit untuk memonitor 

kemungkinan KIPI dan 
Edukasi oleh petugas

Peserta mendapatkan kartu 
vaksinasi

(Screening)
MEJA 4

MEJA 3
(Vaksinasi)



Bab 5:

Strategi Komunikasi
Perubahan Perilaku Dalam
Pencegahan Covid-19

Latar Belakang
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 Kampanye Bersatu lawan Covid-19 ini didasarkan pada pendekatan 
risiko pada situasi pandemi. Pendekatan komunikasi yang digunakan 
berbeda dengan komunikasi kesehatan pada umumnya. Untuk situasi 
pandemi seperti Covid-19 ini, digunakan pendekatan komunikasi risiko yang 
mengacu pada peningkatan pengetahuan publik atas potensi risiko dan 
ancaman masalah kesehatan sehingga mereka mampu memutuskan 
langkah-langkah dan tindakan yang dapat melindungi diri mereka terhindar 
dari masalah tersebut. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mende�nisikan 
komunikasi risiko sebagai pertukaran informasi dan pandangan mengenai 
risiko serta faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko di antara para pengkaji 
risiko, manajer risiko, konsumen dan berbagai pihak lain yang 
berkepentingan. 
 Dalam situasi pandemi seperti ini, banyak pihak telah melakukan 
berbagai upaya komunikasi secara serentak dan dalam waktu yang sama. Di 
satu sisi situasi seperti ini memberikan keuntungan bagi publik untuk secara 
cepat mendapatkan informasi terkini. Namun di sisi lain mempunyai 
kelemahan yaitu pesan yang terlalu banyak dikeluarkan, bersifat random 
(impulsive) dan selalu berubah akan menciptakan noise yang mengganggu 
penerimaan pesan dan pada akhirnya menghalangi orang untuk 
memahaminya dan mengubah perilakunya. Oleh karena itu penting bagi 
para pelaku komunikasi agar memberi perhatian dan prioritas pada tujuan 
perubahan perilaku kunci yang dianggap esensial untuk menurunkan kasus 
Covid-19 secara efektif dan e�sien.



17

Terlalu banyak PESAN = Bukan KOMUNIKASI STRATEGIS

Situasi Covid 19

 Beberapa kondisi di bawah ini menjadi landasan berpikir dan 
pertimbangan dalam pengembangan strategi.

Publik merasa takut, tidak berdaya dan bersikap 
menyangkal realitas yang terjadi.

Tidak percaya bahwa Covid-19 sudah masuk ke 
Indonesia.

Belum ada vaksin pencegah
Rumor dan informasi salah yang berkembang

Kekhawatiran populasi berisiko (penyakit penyerta/ 
co-morbid).

Isolasi / karantina
Kasus kematian & stigma

Tingginya beban sistem kesehatan dan kekurangan 
suplai peralatan



Tujuan Perubahan Perilaku

Komponen Pesan

 Perubahan perilaku akan lebih berkelanjutan bila didukung 
oleh empat unsur : 

 Adanya protokol, sumberdaya, regulasi, kepemimpinan dan 
sebagainya yang menjadi panduan dalam melaksanakan perubahan 
sosial.

Lingkungan kebijakan,

 Dalam situasi pandemi Covid-19, diperlukan standar dan 
ketersediaan layanan, sistem rujukan serta suplai barang yang terjamin 
ketersediaannya

Sistem dan produk layanan kesehatan,

 Norma yang berlaku di kalangan keluarga, teman sebaya, 
pasangan seringkali menjadi faktor utama pertimbangan individu 
dalam mengadopsi pengetahuan dan atau perilaku baru.

Norma masyarakat,

1

2

3

4

 Pada tingkat individu, mereka membutuhkan pengetahuan 
memadai, perhitungan untung-rugi, keterampilan dan kemampuan 
untuk mengukur diri apakah sanggup atau tidak melakukan perilaku 
baru yang disarankan.

Individu,

 Covid-19 ini bisa dikendalikan jika mereka mau melakukan 
tindakan dan respon sesuai dengan saran/pesan yang disampaikan. 
Tentunya pesan tersebut bersifat efektif menurunkan penularan, 
mudah dipahami dan bisa dilakukan oleh semua orang
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Pake masker
CTPS

Jaga jarak

#BersatuLawan
Covid19

19

K O M P O N E N  P E S A N

PERSEPSI TERHADAP ANCAMAN?
KERAWANAN/KEGANASAN 

WABAH

TIDAK

TAK PEDULI

YA

PERSEPSI EFIKASI
EFIKASI DIRI / RESPON

YA TIDAK

TAK PEDULIK O N T R O L   D I R I

PENOLAKAN
PESAN PENERIMAAN PESAN PENOLAKAN

PESAN

PESAN KUNCI
NASIONAL

T E M A



PESAN GUGUS TUGAS COVID-19

#CuciTangan #MaskerUntuk Semua #TidakMudik 
#JagaJarak #DirumahSaja

Jaga jarak, etika batuk, CTPS, bijak pakai masker, tidak 
mudik, di rumah aja, stigma, beribadah di rumah, nutrisi, 

olah raga, OTG/ ODP/PDP, komorbid dst. 

PENURUNAN RISIKO

Tidak Keluar Rumah
Tidak Berkumpul

Hubungi Puskesmas

JIKA ADA GEJALA

Tidak Mudik
Tidak Piknik

Testing
Pemakaman

Dll (Sesuai Update Informasi)

PESAN PENTING
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Baru sekitar 54% nakes yang menyatakan mau divaksin. Sekitar 42% 
belum memutuskan.
Bagi yang belum memutuskan, isu utamanya adalah keamanan/ efek 
samping (50%) dan disusul efektivitas (26%)

Bab 6:

Keterampilan IPC
(Inter Personal Communication)
Untuk Komunikasi Vaksinasi
Covid-19

Jika ada program
Vaksin Covid-19, apakah Anda
akan ikut divaksin?

YATIDAK
BELUM

MEMUTUSKAN

+41

+41.5

+54.4

Pendahuluan



3 Prinsip Komunikasi Antar Pribadi

Semua berbicara dan saling 
mendengarkan

Menyenangkan dan mengakrabkan

Mengarah ke arah perubahan perilaku
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Cara Berkomunikasi

Penggunaan Nama

Pertalian Simpul

Gunakan nama dalam percakapan. Atau, bila lazim, gunakan nama 
anak
Cari simpul atau pertalian

Pertolongan bermakna (kecil + cepat)
Komunikasi nonverbal

1

2

3
4

Mendengarkan

Pernah/ sedang tinggal di tempat yang sama
Kenal dengan kantor/ tempat kerja

5

Nama bukan sekedar identitas tapi harapan, cita-cita, mimpi 
pengalaman, dan hal mulia lainnya. Memanggil dengan 

nama membuat otak beraktivasi dan tersentuh hati.

Abang aslinya orang mana?

Wah, saya orang Rantau Prapat.

Abang di mana?

Oh, aku dari Labuhan Batu.



Pertolongan Bermakna

Bantuan cepat meski kecil = bermakna
Ibu jalan, sepatu anaknya lepas. Segera ambil, pasangkan.
Anak nangis, beri perhatian, ajak bercanda supaya terhibur

Non Verbal Yang Hilang

Senyum  hilang, Suara datar
Kompensasi: Gerakan tangan, kepala, tubuh, ayunkan suara, dll
Pertahankan/ kuatkan nonverbal yang ada: kontak mata dll.

Kontak Mata

Lihat daerah di antara dua alis, bukan pada kedua mata
Dalam konteks kelompok, bagi rata. Per orang 3-4 detik 

Timbal Balik

Kalau mau didengarkan, tunjukkan bahwa kita mendengarkan
Ambil inisiatif terlebih dahulu. Verbal maupun nonverbal
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