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Teknik Hemat Energi 
Buklet Edukasi Rehabilitasi Paru-paru 
 
Otoritas Rumah Sakit 
Panitia Koordinasi – Kelas dalam Terapi Okupasi 
 
Isi artikel ini merupakan terjemahan, dan versi Bahasa Inggrislah yang berlaku. 
 
Pengantar 
Buklet ini dikompilasi oleh Ahli Terapi Okupasi dengan tujuan menuntun penderita kondisi pernafasan 
kronis dalam menghadapi masalah aktivitas hidup sehari-hari dengan menggunakan teknik 
penghematan energi untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. 
 
Teknik Hemat Energi dan Penderita Masalah Pernafasan Kronis  
Masalah berikut ini umumnya dialami oleh penderita kondisi pernafasan kronis: 
1. Berkurangnya fungsi paru-paru sehingga membatasi pengeluaran energi dan kapasitas fungsional 

untuk memenuhi tuntutan aktivitas harian. 
2. Sesak nafas dapat menimbulkan rasa takut yang selanjutnya akan memperparah sesak napas 

bahkan ketika pasien berusaha sedikit saja. Pasien dapat menjadi semakin tergantung karena 
toleransi aktivitas mereka memburuk seiring waktu. 
 

Penggunaan teknik hemat energi dengan pernafasan terkoordinasi dan mekanika tubuh yang tepat 
akan membantu meringankan sesak nafas dan akibatnya meningkatkan kemampuan pasien untuk 
mengatasi aktivitas sehari-hari. 
 
 
Prinsip Teknik Hemat Energi 
Pertimbangan di balik hemat energi adalah untuk menurunkan pengeluaran oksigen yang tidak 
diperlukan dari dalam tubuh. Ada lima prinsip utama yang dapat diinkorporasikan dalam aktivitas 
sehari-hari. Prinsip ini perlu diinternalisasikan ke dalam kebiasaan sehari-hari. 
1. Rencanakan dan prioritaskan aktivitas Anda 

- Rencanakan jadwal aktivitas sehari-hari secara bergantian antara pekerjaan berat dan 
ringan. Juga hilangkan langkah-langkah tidak perlu jika mungkin. 

- Kumpulkan dan atur suplai atau peralatan untuk aktivitas sehari-hari sebelum dimulai. 
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- Istirahat yang cukup setelah menyelesaikan pekerjaan dan sebelum melanjutnya ke 
pekerjaan berikutnya.  

 
2. Penggunaan alat bantu dan adaptasi 

- Gunakan perangkat rumah tangga modern atau peralatan listrik untuk menghemat energi, 
mis. alat masak anti lengket, pembuka kaleng listrik, oven microwave, dll. 

- Gunakan alat bantu seperti alat penjangkau panjang untuk meminimalkan membungkukkan 
badan saat mengambil benda-benda dari lantai. 

- Gunakan troli beroda untuk membantu mendorong dan membawa barang-barang berat. 
 
3. Kecepatan 

- Berikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan suatu aktivitas, jaga kecepatan perlahan 
dan tetap serta jangan terburu-buru. 

- Dengarkan pesan dari tubuh Anda, istirahat sebelum kelelahan. 
 
4. Pernafasan dengan bibir mengerucut 

A) Teknik dasar: 
Kendalikan ritme pernafasan. Perlahan-lahan tarik nafas melalui hidup dan buang nafas 
melalui mulut. Durasi pembuangan nafas harus dua kali lipat dari penarikan nafas, mis. 
untuk 2 detik tarik nafas, gunakan 4 hingga 6 detik untuk buang nafas. 

B) Sesuaikan kecepatan dan postur tubuh dengan ritme pernafasan:  
Bernafas ketika merenggangkan lengan dan mengembangkan dada, mis. luruskan tubuh 
atau raih lengan ke atas. Buang nafas ketika bergerak ke arah sebaliknya, mis. berjongkok 
atau menggerakkan tangan ke belakang ke arah tubuh. 

C) Koordinasikan pernafasan dengan pergerakan tubuh: 
Belajar mengkoordinasikan fase buang nafas dengan pergerakan yang membutuhkan tenaga 
selama beraktivitas. Tarik nafas saat mempersiapkan tenaga, buang nafas saat 
mengeluarkan tenaga. 
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5. Posisi dan postur 

A) Hindari postur melelahkan dan canggung yang dapat mengganggu pernafasan 
- Duduk saat beraktivitas kapanpun mungkin. Hindari pekerjaan yang butuh berdiri, 

berjongkok atau membungkuk lama.  
- Hindari menaikkan lengan terlalu tinggi hingga di atas batas bahu. 

 
B) Gunakan mekanisme tubuh yang tepat 

- Jaga agar tubuh tetap tegak saat melakukan pekerjaan, postur yang kurang baik 
membutuhkan lebih banyak energi. 

- Jaga agar tangan tetap lurus dan dekat dengan tubuh saat membawa barang-barang 
dan sebarkan beban ke kedua lengan pada saat yang sama.  
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- Sokong siku pada meja atau permukaan yang keras saat melakukan pekerjaan untuk 
menghindari posisi yang membuat Anda lelah, mis. selama bercukur. 

 
  
 
 

C) Postur yang tepat. 
1. Saat duduk untuk beristirahat, condongkan tubuh sedikit ke depan. Rilekskan bahu 

Anda sambil menjaga tangan di kedua paha dan mengistirahatkan kaki dengan nyaman 
di lantai. Postur ini memfasilitasi pernapasan diafragma. 

2. Mengangkat lengan terlalu tinggi untuk waktu yang lama saat bekerja menghabiskan 
energi. Hindari postur ini dengan menurunkan ketinggian meja kerja ke tingkat yang 
sesuai. 

3. Membungkuk atau berjongkok akan menghambat pernapasan. Hindari postur ini 
dengan menaikkan meja kerja ke ketinggian yang sesuai. 

4. Hindari membungkuk saat mengambil benda dari lantai. Sebelum mengangkat, 
usahakan tubuh tetap lurus dengan menekuk pinggul dan lutut. Kemudian meluruskan 
kaki Anda akan membantu mengangkat benda. 

5. Jaga agar benda berat tetap dekat dengan tubuh Anda saat mengangkat dan 
membawanya. 
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Aplikasi teknik hemat energi —aktivitas perawatan diri dasar 
1. Makan: 

- Pastikan postur baik dan hindari membungkuk atau setengah membungkuk. 
- Siku perlu disokong di atas meja dan semua piring harus ditempakan di posisi terdekat yang 

mudah dijangkau. 
- Makanan ringan dan lebih sering dapat memastikan ada waktu yang cukup untuk 

menikmatinya, sehingga meminimalkan tersengal.  
 

2. Merawat diri: 
- Duduk di hadapan baskom untuk membersihkan wajah, menggosok gigi, bercukup dan 

menyisir rambut. 
- Siku perlu disokong pada pinggiran baskom saat membersihkan wajah.  
- Perlu menggunakan handuk kecil dan melakukan pernafasan terkoordinasi saat memeras 

handuk. Jangan pernah menutup hidup dan mulut bersamaan saat membersihkan wajah.  
- Sikat gigi dan alat cukur listrik perlu digunakan untuk meminimalkan tegangan pada tungkai 

tubuh atas.  
 
3. Berpakaian (termasuk atasan, bawahan, kaus kaki dan sepatu): 

- Hindari mengenakan pakaian ketat dan pakaian yang retsleting atau kancingnya berada di belakang. 
- Kenakan sepatu tanpa tali untuk menghindari membungkukkan badan saat mengikat tali sepatu. 
- Duduk kapanpun mungkin saat mengenakan atau melepaskan pakaian. 

 
4. Penggunaan toilet: 

- Pasang kipas penghisap udara dan pastikan ventilasi baik di toilet. 
- Jaga pernafasan terkoordinasi selama buang air besar untuk meminimalkan tersengal. 

Makan sayur-sayuran dan buah-buahan teratur akan mendorong pergerakan usus.  
- Sesuaikan ketinggian toilet duduk dan naikkan peralatan toilet untuk memastikan ketinggian 
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dudukan toilet yang tepat. 
 
5. Mandi 

Persiapan: 
1. Atur waktu mandi ketika Anda memiliki stamina dan energi. 
2. Mandi setelah menggunakan bronkodilator dan gunakan tabung oksigen untuk yang 

diindikasikan setelah penilaian.  
3. Persiapkan dan atur sesuai kebutuhan sebelum mandi, mis. handuk, sabun dan pakaian 

harus sudah siapa.  
4. Duduk jika mungkin. Anda dapat duduk di atas kursi mandi, papan, atau toilet. Letakkan 

gagang shower dan peralatan mandi di tempat yang dekat.  
5. Bagi pengguna baskom untuk menyimpan air untuk mandi dan mencuci rambut, bakson 

harus dinaikkan ke ketinggian yang sesuai agar tidak perlu terlalu banyak membungkukkan 
tubuh atau berjongkok. Penggunaan pemanas air untuk mandi air panas dapat mengurangi 
ketidaknyamanan seperti ini. Mandi di bak mandi juga nyaman dan tidak terlalu banyak 
memakan tenaga. 
 

Lingkungan kamar mandi: 
1. Pastikan ventilasi udara yang baik di kamar mandi dengan menyalakan kipas penghisap 

udara atau membuka jendela.  
2. Hindari terlalu banyak uap air. Matikan air dingin terdahulu lalu air panas untuk 

meminimalkan produksi uap. 
 

Waktu mandi: 
1. Lepaskan pakaian terlebih dahulu dan bungkus tubuh dengan handuk besar untuk 

beristirahat. Sesuaikan suhu air selama itu jika menggunakan pemanas air untuk mandi. 
2. Gunakan spons berpegangan panjang dan handuk panjang untuk mencuci punggung dan 

terapkan pernapasan yang terkoordinasi saat membersihkan tubuh, mis. tarik nafas untuk 
gerakan ke atas dan buang nafas untuk gerakan ke bawah. 

3. Jika perlu istirahat sebentar-sebentar, tutupi tubuh Anda dengan handuk besar agar tetap 
hangat. Setelah membasuh tubuh bagian atas, tutup dengan handuk besar untuk 
beristirahat dan lanjutkan membasuh tubuh bagian bawah. 

4. Setelah selesai mandi, bungkus tubuh dengan handuk besar untuk mengeringkan air. Tetap 
rileks dan kurangi sesak nafas dengan teknik pernafasan yang tepat. Kenakan pakaian 
setelah istirahat jika diperlukan. 
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Aplikasi teknik hemat energi — tugas rumah tangga 
1. Penempatan kebutuhan sehari-hari: 

- Pakaian musiman dan pakaian dalam harus disimpan di laci atau lemari pakaian yang dekat. 
- Peralatan memasak harus ditempatkan pada rak untuk dikeringkan. Ini menghemat energi 

untuk mengeringkan dan berbenah. 
 
2. Memasak: 

- Pasang kipas penghisap udara dan sungkup udara untuk memastikan ventilasi yang baik di 
dapur selama waktu memasak. 

- Saat memasak, minimalkan melakukan berbagai hal pada saat yang sama, mis. menggoreng 
sayuran dan mengukus ikan bersama-sama. Itu akan membuat Anda tegang. 

- Menggoreng dan menumis akan memicu asap yang menyebabkan sesak napas. 
- Duduk untuk pekerjaan persiapan, mis. duduk saat memotong sayuran, mengupas dan 

memarinasi makanan. 
- Tempatkan kursi di dalam atau di luar dapur untuk istirahat sebentar-sebentar 

  
3. Mencuci baju: 

- Gunakan mesin pencuci dan pengering. 
- Hindari berjongkok dan mencuci baju dengan tangan. Duduk kapanpun mungkin. 
- Jika cuciannya terlalu berat, tangani sebagian dulu. 
- Saat menjemur pakaian, duduk dan lakukan perlahan-lahan. Praktekkan pernafasan 

terkoordinasi selama menjemur pakaian.  
 
4. Membersihkan rumah: 

- Minta bantuan untuk pekerjaan rumah tangga yang berat. 
- Duduk di depan lemari saat membersihkan bagian bawah lemari. Gunakan teknik 

pernapasan terkoordinasi saat membungkukkan tubuh. 
- Jadwalkan pekerjaan rumah secara merata dengan satu tugas setiap hari untuk menghindari 

kelelahan, mis. mencuci baju pada hari Senin, menyapu lantai pada hari Selasa, bersih-
bersih pada hari Rabu, dll. 

- Kenakan masker dan gunakan penyedot debu untuk membersihkan debu di rumah. 
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Aplikasi teknik hemat energi – di luar ruangan dan saat santai 
1. Makan di luar: 

- Rencanakan rute, waktu yang diperlukan dengan mempertimbangkan lokasi (ada tangga 
atau jalan mendaki) sebelumnya. Cocokkan kebutuhan dengan kemampuan dan toleransi 
fisik Anda sendiri. 

 
2. Berjalan-jalan di kebun pada pagi hari: 

- Pada musim panas, akan lebih nyaman jika mengatur waktu berjalan-jalan di kebun pada 
sekitar pukul lima atau enam pagi hari untuk menghindari panas. Selama musim dingin, atur 
waktu berjalan-jalan sekitar pukul delapan hingga sembilan pagi hari dengan sinar matahari 
dan suhu hangat. Kenakan pakaian berkerah tinggi atau gunakan syal agar tetap hangat. 

 
3. Berbelanja: 

- Rencanakan rute belanja agar tidak kelelahan. 
- Minta bantuan keluarga/teman untuk barang-barang kebutuhan yang berat atau hanya beli 

satu kantung berat setiap harinya. 
- Atur layanan pengantaran untuk barang-barang kebutuhan yang berat. 
- Gunakan tas belanja untuk dipanggul di bahu atau gunakan troli saat berbelanja. 

 
4. Hadiri tindak lanjut pemeriksaan kesehatan: 

- Datang ke lokasi tindak lanjut pemeriksaan kesehatan tepat waktu. 
- Ajukan permohonan layanan transportasi ambulan non-darurat melalui perawat kapanpun 

diperlukan. 
- Minta bantuan dari agen penjual oksigen atau ahli terapi okupasi untuk 

pengaturan/informasi transportasi bagi pengguna tabung oksigen. 
- Beli atau pinjam kursi roda jika merasa kesulitan melakukan perjalanan. 

 
5. Perjalanan wisata yang panjang: 

- Bawa obat-obatan yang cukup dengan dosis tambahan untuk situasi darurat. 
- Hindari terlalu lelah dengan merencanakan istirahat sebentar-sebentar selama perjalanan.  
- Siapkan laporan medis dan daftar obat-obatan untuk keperluan darurat. 
- Gunakan troli untuk membawa koper atau minta bantuan kerabat. 

 
 
 
Simpulan 
Buklet ini memperkenalkan beberapa teknik umum dan prinsip hemat energi untuk penderita 
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penyakit paru-paru obstruktif kronis. Ini hanya berfungsi sebagai rujukan umum untk digunakan 
dalam aktivitas hidup sehari-hari. Bagi yang memiliki pertanyaan atau mengalami perubahan kondisi 
medis, mereka harus menghubungi ahli terapi okupasi terkait untuk minta bantuan. 
 
 
 
 
 
Diproduksi oleh Otoritas Rumah Sakit 
Panitia Koordinasi – Kelas dalam Terapi Okupasi 
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