
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang 

diatur di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945  .  Setiap orang 

mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, 

bermutu dan terjangkau. Kesehatan juga menjadi salah satu indikator 

untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara, jadi sudah 

sewajarnya jika pemerintah memiliki tanggung jawab dalam  

memberikan jaminan atas hak kesehatan, termasuk jaminan 

kesehatan untuk Ibu dan anak. Salah satu  upaya Pemerintah dalam 

menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi ibu dan anak adalah 

dengan program pemberian ASI ( Air Susu Ibu ) eksklusif. Pemberian 

ASI eksklusif selama enam bulan  harus dijalankan secara optimal 

demi mendapat pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan bayi 

yang optimal.  

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) 2014 bahwa  

cakupan ASI di Indonesia sebesar 52,3%. Angka ini memang sudah 

mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang hanya sebesar 42 %. 

Angka cakupan ASI eksklusif pada tahun 2014 ini juga sudah berada 

di atas target WHO yang mewajibkan cakupan ASI hingga 50 %  tetapi 

masih berada dibawah target nasional yang sebesar 80%. Angka 



cakupan ASI eksklusif di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan,  pada tahun 2011 cakupan ASI eksklusif di Jawa Tengah 

sebesar 45,86%, Tahun 2012 sebesar 49,46% , Tahun 2013 sebesar 

57,67% dan tahun 2014 sebesar 60%. Meskipun senantiasa 

mengalami peningkatan, tapi masih jauh dari target yang diharapkan 

yaitu sebesar 80 %.1 

Sama seperti halnya cakupan pemberian ASI eksklusif di Jawa 

Tengah, cakupan pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Pati juga 

masih jauh dari target nasional yang pada  tahun 2012 yang lalu baru  

mencapai 62,45%.2Hal ini disebabkan seperti kurangnya pengetahuan 

ibu tentang ASI eksklusif, aktivitas ibu yang begitu padat terutama 

wanita karir yang cenderung lebih ingin bekerja dan tidak mau repot, 

kurang aktifnya peran tenaga kesehatan dalam melakukan edukasi 

terhadap pentingnya ASI eksklusif dan kurangnya fasilitas yang 

mendukung program ASI eksklusif.  

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan yang bertujuan 

melindungi ibu dan bayi  sebagaimana diatur di dalam Pasal 83 

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang Ketenagakerjaan 

yang mengatur  bahwa pekerja/buruh perempuan yang anaknya 

masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui 

anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Hak bayi 

                                                           
1 Sumber : http://dinkes.jatengprov.go.id/ver1/index.php/84-asi, diakses pada tanggal 16 
Mei 2016 
2 Sumber : https://id.scribd.com/document/141420618/Asi-Eksklusif diakses pada tanggal 
16 Mei 2016 

http://dinkes.jatengprov.go.id/ver1/index.php/84-asi
https://id.scribd.com/document/141420618/Asi-Eksklusif


untuk mendapatkan ASI eksklusif diatur pula di dalam pasal  128 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. 

Ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009  

mengatur bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu 

eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi 

medis. Lebih lanjut di dalam Pasal 128 ayat (2) dan (3) Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2009  ditegaskan lagi, Selama pemberian air 

susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, dan masyarakat harus 

mendukung ibu dan bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan 

fasilitas khusus. 

Peran pemerintah pun diatur dalam Pasal 129 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2009   yang mengatur bahwa pemerintah 

bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin 

hak bayi untuk mendapatkan ASI secara eksklusif. Kebijakan yang 

berupa pembuatan Norma, standar, prosedur dan kriteria tersebut 

selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 

tentang pemberian ASI Eksklusif . 

Di dalam Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 juga diatur bahwa pengurus 

tempat kerja harus mendukung program ASI eksklusif. Pengurus 

tempat kerja harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan 

atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan. 

Pengurus tempat kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu 

http://www.lusa.web.id/tag/program/
http://www.lusa.web.id/asi-eksklusif/
http://www.lusa.web.id/tag/menyusui/


yang bekerja untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau 

memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja. Ketentuan lebih 

lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan 

atau memerah ASI sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013. Dalam Pasal 3 ayat (1 ) 

dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 ini 

dikatakan bahwa, semua tempat kerja, harus mendukung  program 

ASI eksklusif, dengan menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui 

dan atau memerah ASI, serta tempat kerja tersebut harus 

menyediakan peraturan internal yang mendukung pelaksanaan 

program ASI eksklusif. Lebih spesifiknya dalam peraturan ini mengatur 

mengenai ruang laktasi guna mendukung program ASI eksklusif. 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 mengatur antara 

lain tanggung jawab pemerintah dalam program pemberian ASI 

eksklusif yang salah satunya adalah membina, mengawasi, serta 

mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI 

eksklusif di tempat kerja. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah 

Nomor 33 Tahun 2012, maka Pemerintah Kabupaten Pati telah 

menerbitkan Peraturan Bupati Pati Nomor 54 tahun 2012 tentang 

Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif yang mengharuskan semua 

sarana pelayanan kesehatan mendukung keberhasilan program 

pemberian ASI eksklusif. Bentuk dukungan berupa penerapan semua 

langkah dari 10 (sepuluh) Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui 

http://www.lusa.web.id/asi-eksklusif/
http://www.lusa.web.id/tag/bayi/
http://www.lusa.web.id/tag/menyusui/
http://www.lusa.web.id/tag/program/
http://www.lusa.web.id/asi-eksklusif/
http://www.lusa.web.id/asi-eksklusif/


(LMKM) dan tidak memberikan atau mempromosikan susu formula 

pada bayi baru lahir.  

Sarana pelayanan kesehatan yang dimaksud di atas menurut 

Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2012 adalah institusi 

kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan 

kesehatan perupa pertolongan persalinan, pemberian pengobatan, 

penyelenggaraan rawat inap, serta pelayanan keehatan ibu dan anak 

meliputi Pondok Bersalin Desa, Poliklinik Kesehatan Desa, 

Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Rumah Sakit Bersalin, Balai 

pengobatan, Rumah Sakit, dan  laboratorium klinik.3 

Di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah bidang ketenagakerjaan sub bidang 

pengawasan ketenagakerjaan, diatur bahwa pemerintah pusat 

bertugas untuk menetapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan 

melakukan pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan. 

Pemerintah daerah provinsi bertugas untuk penyelenggaraan 

pengawasan ketenagakerjaan, sedangkan untuk pemerintah 

kabupaten dan kota sudah tidak mempunyai wewenang dalam 

melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Kriteria pengawas 

ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan 

Nomor 13 tahun 2003. 

                                                           
3Sumber : http://litbang.patikab.go.id/index.php/2016-02-07-13-44-28/jurnal/item/206-
pengetahuan-komitmen-dan-dukungan-sosial-dalam-pemberian-asi-eksklusif-pada-
pegawai-negeri-sipil diakses pada tanggal 28 juli 2016 

http://litbang.patikab.go.id/index.php/2016-02-07-13-44-28/jurnal/item/206-pengetahuan-komitmen-dan-dukungan-sosial-dalam-pemberian-asi-eksklusif-pada-pegawai-negeri-sipil
http://litbang.patikab.go.id/index.php/2016-02-07-13-44-28/jurnal/item/206-pengetahuan-komitmen-dan-dukungan-sosial-dalam-pemberian-asi-eksklusif-pada-pegawai-negeri-sipil
http://litbang.patikab.go.id/index.php/2016-02-07-13-44-28/jurnal/item/206-pengetahuan-komitmen-dan-dukungan-sosial-dalam-pemberian-asi-eksklusif-pada-pegawai-negeri-sipil


Di dalam Pasal  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh 

pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi 

dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang- 

undangan ketenagakerjaan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan 

sebagaimana yang dimaksud ditetapkan oleh Menteri atau pejabat 

yang ditunjuk.Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit 

kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat dan 

pemerintah provinsi. 

Di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah , pengawasan ketenagakerjaan 

dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 

Kabupaten Kota sudah tidak mempunyai wewenang untuk melakukan 

pengawasan lagi.  

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 , di 

dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang pembagian 

urusan pemerintahan sektor kesehatan, pemerintah daerah 

Kabupaten / Kota mempunyai kewenangan dalam urusan upaya 

kesehatan yaitu berhak melakukan pengelolaan UKP (Upaya 

Kesehatan Perorangan )Daerah kabupaten/kota serta berwenang 

melakukan Pengelolaan UKM ( Upaya Kesehatan Masyarakat ) 

DaerahKabupaten/ Kota. Di dalam Undang-Undang ini juga 



dicantumkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten / Kota mempunyai 

kewenangan untuk melakukan Pemberdayaan masyarakat bidang 

kesehatan melaluitokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, 

organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat 

kabupaten/kota. 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dilakukan penelitian 

“ Pengawasan Pemerintah Kabupaten Pati terhadap Perusahaan 

dalam Memenuhi Ketentuan Pemberian ASI Eksklusif di Tempat Kerja 

“. 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah penelitian ini dibatasi pada Perusahaan 

PT Garuda Food. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan, yaitu : 

1. Bagaimana pengaturan tentang pengawasan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Pati  terhadap perusahaan dalam 

memenuhi ketentuan pemberian ASI eksklusif di tempat kerja? 

2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Pati terhadap perusahaan dalam 

memenuhi ketentuan pemberian ASI eksklusif di tempat kerja? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pati 

dalam pengawasan terhadap perusahaan dalam memenuhi 



ketentuan pemberian ASI eksklusif di tempat kerja dan bagaimana 

cara mengatasinya? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Pati terhadap terhadap perusahaan dalam 

memenuhi ketentuan pemberian ASI di tempat kerja. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Pati terhadap  perusahaan dalam 

memenuhi ketentuan pemberian ASI eksklusif di tempat kerja. 

3. Untuk mengetahui  apa saja kendala yang dihadapi oleh 

Pemerintah Kabupaten Pati dalam pengawasan terhadap 

perusahaan dalam memenuhi ketentuan pemberian ASI eksklusif 

di tempat kerja dan bagaimana cara mengatasinya. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang 

ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah 

pengawasan Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi 

ketentuan pemberian ASI eksklusif di tempat kerja. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya 



yang berkaitan dengan masalah pengawasan pemerintah 

kabupaten terhadap perusahaan dalam memenuhi ketentuan 

pemberian ASI eksklusif di tempat kerja. 

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi terutama yang berkaitan dengan 

masalah pengawasan pemerintah kabupaten terhadap 

perusahaan dalam memenuhi ketentuan pemberian ASI 

eksklusif di tempat kerja. 

c. Bagi instansi/pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menjadi sumber informasi untuk membuat kebijakan. 

d. Bagi perusahaan, Sebagai bahan referensi bagi perusahaan 

terutama yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan dalam 

memenuhi hak ibu untuk pemberian ASI Eksklusif di tempat 

kerja. 



F. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 

Dasar Hukum Ketentuan ASI Eksklusif : 

A. Pasal 83 Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

B. Pasal 128 dan 129 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan 

C. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pemberian Air Susu 

Ibu Eksklusif 

D. Peraturan Mentri Kesehatan Nomor15 Tahun 2013 tentang penyediaan 

fasilitas khusus menyusui dan atau memerah air susu Ibu. 

E. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan 

 

 

 

Hak Asasi Manusia bidang kesehatan ( Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27) 

Ibu dan Bayi 

Dasar Hukum Hak Pekerja Perempuan untuk Pemberian ASI Eksklusif : 

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

 

 

 
Pengawasan Pemerintah Daerah bidang Ketenagakerjaan 

 

 

 
Dasar Hukum  : 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

2. Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian 

ASI Eksklusif 

 

 

 

 

Perlindungan bagi Ibu dan Bayi 

 

 

 



G. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah yuridis empiris yaitu suatu pendekatan dengan  

melihat suatu kenyataan di dalam masyarakat. Pendekatan 

yuridis empiris dilakukan untuk melihat aspek-aspek hukum 

dalam interaksi sosial di masyarakat dan berfungsi untuk 

mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum 

bagi keperluan penelitian4. Dalam mendukung penelitian yuridis, 

penulis melakukan pendekatan empiris untuk mendapatkan data 

primer melalui wawancara langsung dengan responden dan 

narasumber yang terkait dengan pengawasan pemerintah 

daerah terhadap perusahaan dalam memenuhi ketentuan 

pemberian ASI eksklusif di tempat kerja. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum non 

doktrinal/ sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian 

kebenaran yang dicari atau dari fakta-fakta sosial yang 

bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan 

sehari-hari atau pula fakta-fakta tersebut sebagaimana telah 

                                                           
4 Zainudin Ali.  2009. Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.105. 



terinterpretasi dan menjadi bagian dari dunia yang hidup di 

lingkungan suatu masyarakat.  

3. Desain Penelitian 

Desain penelitian menggunakan  metode cross-sectional 

yaitu mencari hubungan antara variabel yang ada dan dipelajari 

pada saat yang sama. Narasumber dalam penelitian ini terdiri 

dari Dinas Kesehatan ( Kepala Seksi bidang pelayanan 

kesehatan, khususnya bidang Gizi dan Kepala Seksi bidang 

kesehatan khusus), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

( Kepala Seksi Pengawasan ), Perusahaan PT Garuda Food (( 

bagian k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja ) Perusahaan), 

dan ketua serikat buruh di PT Garuda Food. Sedangkan 

responden dari penelitian ini adalah buruh wanita yang bekerja di 

PT Garuda Food yang mempunyai bayi 0-6 bulan. 

4. Variabel dan Definisi Operasional 

a. Variabel 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah Pengawasan 

Pemerintah Kabupaten Pati, sedangkan untuk variabel 

tergantung dari penelitian ini adalah Ketentuan pemberian 

ASI Eksklusif di tempat kerja. 

 

 

 



b. Definisi Operasional 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 

No

mor 

Variabel Definisi Operasioanal Alat ukur / 

Cara ukur 

Hasil Ukur Skala Ukur 

1 Pengawasan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Pati 

Pengawasan yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kabupaten Pati 

terhadap perusahaan dalam 

memenuhi ketentuan pemberian 

ASI Eksklusif 

 

Kuesioner, 

Wawancara 

Adanya pengawasan 

dibedakan menjadi: 

1) Terdapat pengawasan 

sesuai dengan 

peraturan perundang-

undangan 

2) Terdapat pengawasan 

tapi belum sesuai 

peraturan perundang-

undangan 

3) Tidak Terdapat 

pengawasan 

 

Nominal 

2 Pemenuhan 

ketentuan 

pemberian 

ASI Eksklusif 

di tempat 

kerja 

Pemenuhan ketentuan oleh 

perusahaan dalam mendukung 

pelaksanaan ASI Eksklusif di 

tempat kerja 

 

 

Kuesioner, 

Wawancara 

Pemenuhan ketentuan 

pemberian ASI Eksklusif 

oleh perusahaan 

Dibedakan menjadi: 

1) Sudah Memenuhi 

2) Belum memenuhi 

Nominal 

 

3 Adanya 

ruang laktasi 

Dikatakan memiliki ruang laktasi 

denganfasilitas yang memadai 

bila ruang laktasi yang tersedia 

Kuesioner, 

Wawancara 

Adanya ruang laktasi 

dibedakan menjadi: 

1) Terdapat ruang 

Nominal 



memiliki kelengkapan fasilitas 

sesuai dengan yang ada di 

Permenkes Nomormormor 15 

tahun 2013 

 

laktasi dengan 

fasilitas yang 

memadai 

2) Terdapat ruang 

laktasi dengan 

fasilitas   yang 

kurang memadai 

3) Tidak Terdapat 

ruang laktasi 

 

4 Adanya 

kesempatan 

pada Ibu 

untuk 

memerah 

ASI  

Kesempatan waktu yang 

diberika pada karyawan 

perempuan untuk memerah ASI 

atau menyusui bayinya di 

tempat kerja 

Kuesioner,

Wawancara 

Adanya kesempatan pada 

Ibu untuk memerah ASI 

dibedakan menjadi : 

1) Ada waktu untuk 

memerah ASI 

2) Tidak ada waktu 

untuk memerah ASI 

Nominal 

5 Adanya 

peraturan 

internal 

Peraturan yang dibuat oleh 

pihak perusahaan yang 

dijadikan sebagai pedoman 

dalam melakukan pengawasan 

Kuesioner, 

Wawancara 

Adanya  peraturan 

internal dibedakan 

menjadi: 

1) Terdapat peraturan 

internal yang 

mendukung 

Permenkes Nomor 15 

tahun 2013 

2) Tidak Terdapat 

peraturan internal 

Nominal 



yang mendukung 

Permenkes Nomor 15 

tahun 2013 

 

6 Adanya 

tenaga 

terlatih 

Tenaga terlatih yang dimaksud 

adalah orang yang sudah 

mengikuti pelatihan dan 

mendapatkan sertifikat 

Kuesioner, 

Wawancara 

Adanya  tenaga terlatih 

dibedakan menjadi: 

1) Terdapat tenaga 

terlatih seperti yang 

tercantum pada 

Permenkes Nomor 15 

tahun 2013 

2) Tidak Terdapat tenaga 

terlatih seperti yang 

tercantum dalam 

Permenkes Nomor 15 

tahun 2013 

 

Nominal 

 

5. Jenis Data 

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

hukum empiris, maka sumber bahan hukum dan jenis data yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer diperoleh peneliti dengan cara 

studi di lapangan. Pencatatan sumber data utama melalui 



pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil 

usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan 

bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa 

bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan, yang 

diperoleh secara langsung dari responden. 

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum 

yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan hakim.5 Bahan hukum 

primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang 

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif 

4) Peraturan Mentri Kesehatan Nomor15 Tahun 2013 

tentang penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau 

memerah air susu Ibu. 

5) Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan 

Menteri Kesehatan 

                                                           
5 Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana,hlm.141. 



6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

7) Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2012 tentang 

Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif 

 

 



 

b. Sumber Data sekunder 

Sumber Data Sekunder peneliti peroleh dengan cara studi 

pustaka. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau 

pendukung data primer. Data ini bersumber dari literature 

yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen 

resmi yang berhubungan dengan Pengawasan pemerintah 

daerah terhadap perusahaan dalam memenuhi ketentuan 

pemberian ASI Eksklusif di tempat kerja.  

6. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan oleh 

peneliti, yaitu:  

a. Wawancara  

Wawancara  adalah proses memperoleh keterangan 

secara lisan untuk tujuan penelitian dengan melakukan tanya 

jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau 

narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.6 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara tak berstruktur yang dilaksanakan 

menggunakan petunjuk umum wawancara ( pedoman 

wawancara ) yang hanya memuat garis besar yang akan 

ditanyakan. Saat proses wawancara sebelumnya penulis 

                                                           
6Dewanta, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum: 

Normatif & Empiris.Pati :Pustaka Pelajar. 



melakukan persiapan terlebih dahulu dengan mempersiapkan 

pedoman wawancara yang berisikan daftar pertanyaan yang 

akan diberikan kepada narasumber dan responden. 

b. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik observasi tak berstruktur. Menurut 

sugiyono “Observasi tak berstruktur dipersiapkan secara 

sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Peneliti dapat 

melakukan pengamatan bebas”.7 Penulis melakukan 

observasi pada Perusahaan PT Garuda Food meliputi 

peraturan internal, penyediaan ruang laktasi, penyediaan 

konselor ASI, dan lain-lain. Selanjutnya penulis juga 

melakukan observasi pada buruh perempuan PT Garuda 

Food yang mempunyai bayi berusia 0-6 bulan dalam 

pemberian ASI Eksklusif pada bayinya. Keuntungan dari 

penulis melakukan observasi tak berstruktur ini agar peneliti 

memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, 

mendapatkan pengalaman langsung, melihat hal-hal yang 

kurang atau tidak diamati orang lain, menemukan hal-hal yang 

tidak akan terungkapkan oleh responden dalam wawancara. 

 

c. Dokumentasi  

                                                           
7 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis, Bandung : Alfabeta, hlm.64. 



Yaitu  mendokumentasikan fakta-fakta yang 

berhubungan dengan Pengawasan pemerintah daerah 

terhadap perusahaan dalam memenuhi ketentuan pemberian 

ASI Eksklusif di tempat kerja. 

7. Metode Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif.  Analisis menggunakan teori hukum, 

asas hukum, dan teori bidang kesehatan.Analisis data 

kualitatif adalah data yang dikumpulkan naturalistik yang 

terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, 

data sukar diukur dengan angka, hubungan antara variabel 

tidak jelas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman 

wawancara dan observasi serta kuisioner atau 

mengembangkan data tersebut dalam bentuk kata-kata atau 

kalimat. Sedang pola pikir secara kualitataf artinya hanya 

mengecek dan melaporkan apa yang ada ditempat peneliti 

yang diselenggarakan penelitian. 

H. Rencana Penyajian Tesis 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dirangkum dan dituangkan 

dalam bentuk karya ilmiah yang disebut tesis. Tesis ini dibagi dalam 

tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. 

Rencana penyajian tesis akan dilakukan menggunakan sistematika 

sebagai berikut : 



BAB I PENDAHULUAN : Bab ini merangkum tentang Latar 

Belakang , Perumusan masalah, Tujuan, dan manfaat dilakukan 

penelitian ini, dalam BAB I ini juga akan membahas tentang Metode 

Penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, 

desain penelitian, Variabel dan Definisi Operasional, Jenis Data, 

Metode Pengumpulan Data, dan Metode analisis data . Pendahuluan 

ini akan menguraikan mengenai gambaran secara umum tentang 

materi yang akan dibahas dalam penelitian. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Bab ini memuat teori-teori yang 

mendukung dalam pelaksanaan penelitian ini. Teori-teori yang dimuat 

dalam bab ini antara lain teori pengawasan, teori perlindungan hukum, 

teori hak asasi manusia, dan peraturan yang terkait dengan judul 

peelitian. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Bab ini 

menguraikan tentang 1) pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Pati terhadap terhadap perusahaan dalam 

memenuhi ketentuan pemberian ASI di tempat kerja 2) pelaksanaan 

pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati 

terhadap  perusahaan dalam memenuhi ketentuan pemberian ASI 

eksklusif di tempat kerja 3) apa saja kendala yang dihadapi oleh 

Pemerintah Kabupaten Pati dalam pengawasan terhadap perusahaan 

dalam memenuhi ketentuan pemberian ASI eksklusif di tempat kerja 

dan bagaimana cara mengatasinya. 



BAB IV PENUTUP : Bab ini berisi kesimpulan dan saran  

kepada pihak yang terkait mengenai hasil penelitian. 

 

  




