
BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Letak Kabupaten Pati dan Batas Wilayah35 

Kabupaten Pati adalah sebuah kabupaten di ProvinsiJawa 

Tengah. Ibukotanya adalah Pati. Kabupaten ini berbatasan dengan 

Laut Jawa di utara, Kabupaten Rembang di timur, Kabupaten Blora 

dan Kabupaten Grobogan di selatan, serta Kabupaten Kudus dan 

Kabupaten Jepara di barat. Kabupaten ini terkenal dengan 

semboyan Pati Bumi Mina Tani. 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pati adalah dataran 

rendah. Bagianselatan (perbatasan dengan Kabupaten Grobogan 

dan Kabupaten Blora) terdapat rangkaian Pegunungan Kapur Utara 

. Bagian barat laut (perbatasan dengan Kabupaten Pati dan 

Kabupaten Jepara) berupa perbukitan. Sungai terbesar adalah Kali 

Juwana, yang bermuara di daerah Juwana. Ibukota Kabupaten Pati 

terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten, berada di jalur 

Pantura Semarang- Surabaya, sekitar 75 km sebelah timur 

Semarang. 

 

                                                           
35 Sumber : http://litbang.patikab.go.id/index.php diakses pada tanggal 28 Desember 

2016 
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2.  Jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja1 

Penduduk Kabupaten Pati sampai dengan tahun 2013 

adalah 1.125.788 jiwa. Dengan luas wilayah 1.503,74 km2 maka 

kepadatan penduduk per kilometer persegi adalah 749 jiwa. Jumlah 

perusahaan di Kabupaten Pati pada tahun 2014 sebanyak 575 

perusahaan, dengan jumlah total tenaga kerja sebanyak 46.055 

orang. Sebagian besar merupakan tenaga kerja wanita sebanyak 

32.646 pekerja dan 13.409 orang merupakan pekerja laki-laki. 

3. Gambaran umum Dinas Kesehatan Kabupaten Pati36 

Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016 mengatur 

tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata 

kerja Dinas Kesehatan. Sebagai lembaga yang berada di bawah 

naungan pemerintah dan bertugas dalam bidang kesehatan, Dinkes 

Pati punya visi dan misi yang secara singkat ingin mewujudkan 

masyarakat mandiri yang bisa hidup menuju slogan Pati Bumi Mina 

Tani.Adapun tugas, wewenang, tanggung jawab dan misi Dinas 

Kesehatan Kab Pati adalah menggerakkan dan menjadi fasilitator 

terhadap pembangunan kesehatan di daerah bersama-sama 

                                                           
36 Sumber : Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016 



dengan pemerintah dan pihak swasta dalam rangka mewujudkan 

kesehatan rakyat, baik dari segi fisik, sosial maupun mental. 

a. Tugas dan Fungsi 

Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yaitu 

menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang 

kesehatan yang menjadi kewenangannya dan urusan lain yang 

dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 

Propinsi Jawa Tengah dibidang kesehatan. 

                Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pati antara lain : 

1) Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang 

kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati. 

2) Pengembangan sistim kesehatan kabupaten. 

3) Pengembangan tenaga kesehatan. 

4) Menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan kesehatan 

dan pembinaan kesehatan Masyarakat. 

5) Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. 

6) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap 

penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan. 

Medik dan Upaya Kesehatan Alternatif serta perijinan 

bidang kesehatan di daerah. 



7) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap 

pemberantasan penyakit, penyehatan limgkungan, 

makanan dan kefarmasian. 

8) Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketata usahaan, 

keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan 

dinas. 

9) Pengelolaan UPT Dinas.  

b. Struktur Organisasi 

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : 

1) Kepala Dinas; 

2) Sekretariat, membawahkan : 

a) Subbagian Program; 

b) Subbagian Keuangan; dan 

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

3) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan : 

a) Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan; 

b) Seksi Kesehatan Keluarga; dan 

c) Seksi Kesehatan Khusus. 

4) Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan : 

a) Seksi Pengendalian Penyakit dan Bencana; 

b) Seksi Pemberantasan Penyakit; dan 

c) Seksi Kesehatan Lingkungan. 

 



5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 

membawahkan : 

a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

b) Seksi Perbekalan Kesehatan; dan 

c) Seksi Registrasi dan Akreditasi. 

6) Bidang Pemberdayaan dan Kemitraan, membawahkan : 

a) Seksi Jaminan Kesehatan; 

b) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan; dan 

c) Seksi Gizi. 

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 

8) Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

4. Gambaran Umum Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kota Pati37 

a. Tugas dan Fungsi 

 Dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 

mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan 

fungsi serta tata kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi. Tugas Pokok dari Dinas sosial, Tenaga Kerja, 

dan Transmigrasi yaitu melaksanakan urusan pemerintah 

daerah bidang tenaga kerja, transmigrasi dan sosial sesuai 

dengan kewenangan daerah yang meliputi sosial, hubungan 

                                                           
37 Sumber : Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 



industrial dan pengawasan tenaga kerja, pelatihan produktivitas 

dan penyuluhan serta penempatan tenaga kerja dan 

transmigrasi 

Sedangkan fungsi Dinas  Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Pati menyelenggarakan : 

1) Perumusan kebijakan teknis bidang sosial tenaga kerja dan 

transmigrasi yang meliputi sosial hubungan industrial dan 

pengawasan tenaga kerja pelatihan produktivitas dan 

penyuluhan serta penempatan tenaga kerja dan 

transmigrasi. 

2) Penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang 

sosial tenaga kerja dan trasnmigrasi yang meliputi sosial 

hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja 

pelatihan produktivitas dan penyuluhan serta penempatan 

tenaga kerja dan transmigrasi. 

3) Pembinaan dan pengendalian teknis bidang sosial tenaga 

kerja dan trasnmigrasi yang meliputi sosial hubungan 

industrial dan pengawasan tenaga kerja pelatihan 

produktivitas dan penyuluhan serta penempatan tenaga 

kerja dan transmigrasi. 

4) Penyelenggaraan perijinan dan pelayanan umum bidang 

sosial tenaga kerja dan trasnmigrasi yang meliputi sosial 

hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja 



pelatihan produktivitas dan penyuluhan serta penempatan 

tenaga kerja dan transmigrasi. 

5) Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis 

dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang sosial 

tenaga kerja dan trasnmigrasi yang meliputi sosial 

hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja 

pelatihan produktivitas dan penyuluhan serta penempatan 

tenaga kerja dan transmigrasi. 

6) Pembinaan UPT dalam lingkup sosial tenaga kerja dan 

transmigrasi. 

7) Penyelenggaraan Monitoring evaluasi dan pelaporan 

terhadap pelaksanaan tugas -tugas bidang sosial hubungan 

industrial dan pengawasan tenaga kerja pelatihan 

produktivitas dan penyuluhan serta penempatan tenaga 

kerja dan transmigrasi. 

8) Pengelolaan sekretariat Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi 

dan Sosial. 

9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan bupati 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 

b. Struktur Organisasi 

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasiterdiri dari : 

1) Kepala Dinas; 



2) Sekretariat, membawahkan : 

a) Subbagian Program; 

b) Subbagian Keuangan; dan 

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

3) Bidang Sosial dan Transmigrasi, membawahkan : 

a) Seksi Pelayanan, Bantuan Sosial, dan Kerjasama 

LintasDaerah; 

b) Seksi Penyuluhan, Seleksi dan Pemindahan 

Transmigrasi;dan 

c) Seksi Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial. 

4) Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas 

TenagaKerja, membawahkan : 

a) Seksi Pelatihan dan Produktivitas; 

b) Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan 

c) Seksi Informasi Pasar Kerja. 

5) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan : 

a) Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan; 

b)  Seksi Pengawasan Keselamatan Kerja; dan 

c) Seksi Pengawasan Kesehatan Kerja. 

6) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja,membawahkan : 

a) Seksi Persyaratan Kerja; 



b) Seksi Kelembagaan, Hubungan Industrial dan 

Perselisihan;dan 

c) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial. 

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 

8) Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Gambaran Umum PT Garuda Food38 

a. Sejarah Perusahaan 

GarudaFood merupakan perusahaan makanan dan 

minuman yang resmi didirikan pada 31 Agustus 1990 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman (SK 

Menkeh),   dibawah naungan Tudung Group selaku 

perusahaan induk. GarudaFood Group berawal dari PT Tudung 

Putra Jaya (TPJ), yang didirikan di Pati – Jawa Tengah. 

Almarhum Darmo Putro merupakan pendiri perusahaan, Beliau 

adalah mantan pejuang yang memilih untuk terlibat dalam 

sektor bisnis setelah Indonesia Merdeka. Pada awal 1987 , TPJ 

mulai memasarkan produk kacang tanah dengan menggunakan 

merek Kacang Garing Garuda, yang kemudian dikenal sebagai 

: Kacang Garuda. 

Di tingkat nasional, GarudaFood juga dinilai positif dan 

dianggap sebagai salah satu perusahaan makanan dan 

minuman yang dikagumi. Survei dilakukan oleh Frontier dan 

                                                           
38 Sumber : www. Garudafood.com diakses tanggal 01 Maret 2017 



Majalah BusinessWeek Indonesia di Jakarta dan Surabaya 

pada 2005 – 2011 menunjukkan bahwa GarudaFood berhasil 

berada di posisi ketiga dan posisi ke-2 dalam makanan . 

b. Visi 

Garuda Food mempunyai visi   menjadi Perusahaan 

makanan dan minuman terdepan di Indonesia. Untuk 

mempercepat pencapaian visinya, pada tahun 2011 Garuda 

Food Group mendirikan perusahaan Join Venture  difokuskan 

pada pengembangan minuman bekerjasama dengan Suntory 

Beverage & Food di  divisi minuman non-alkohol. Di tahun 

2012, GarudaFood mendirikan Garuda Polyflex Foods Private 

Limited (GP Foods) sebuah joint venture company  bersama 

Polyflex India Private Limited  di bidang   industri makanan.  

c. Jumlah Buruh 

Jumlah buruh di PT. GarudaFood yaitu 2.028 orang yang 

terdiri dari karyawan tetap dankaryawan tidak tetap. Untuk 

karyawan tetap berjumlah 1.785 orang danuntuk karyawan 

tidak tetap termasuk karyawan kontrak yaitu 243 orang. 

d. Serikat Kerja Buruh 

Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang 

sangat penting dalam proses produksi dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, 



menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Sehubungan dengan itu Keberadaan Serikat Buruh 

mutlak dibutuhkan oleh pekerja. Melalui Serikat Buruh, 

diharapkan akan terwujud hak berserikat buruh dengan 

maksimal. 

Secara luas tujuan dari keberadaan serikat buruh/pekerja 

adalah : 

1) Mengisi cita – cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 

1945, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang 

sejahtera, adil secara materi dan spiritual, khususnya 

masyarakat pekerja berdasarkan pancasila; 

2) Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja; 

3) Terlaksananya hubunga industrial yang harmonis, dinamis, 

dan berkeadilan; 

4) Terhimpun dan bersatunya kaum pekerja di segala 

kelompok industrial barang dan jasa serta mewujudkan 

rasa kesetiakawanan dan menumbuhkembangkan 

solidaritas diantara sesama kaum pekerja; 

5) Terciptanya perluasan kesempatan kerja, meningkatkan 

produksi dan produktivitas; 

http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-buruh.html
http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-buruh.html


6) Terciptanya kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia 

yang selaras, serasi dan seimbang menuju terwujudnya 

tertib sosial, tertib hukum dan tertib demokrasi; 

7) Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta 

memperjuangkan perbaikan nasib, syarat – syarat kerja dan 

kondisi serta penghidupan yang layak sesuai dengan 

kemanusiaan yang adil dan beradab.  

Fungsi serikat buruh/pekerja secara khusus adalah : 

1) Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan 

kepentingan pekerja. 

2) Lembaga perunding mewakili pekerja. 

3) Melindungi dan membela hak – hak dan kepentingan kerja. 

4) Wadah pembinaan dan wahana peningkatan pengetahuan 

pekerja. 

5) Wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya. 

6) Wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham 

di perusahaan. 

7) Wakil pekerja dalam lembaga – lembaga ketenagakerjaan. 

8) Wakil untuk dan atas nama anggota baik di dalam maupun 

di luar pengadilan. 

6. Gambaran Umum responden 



Dalam gambaran umum mengenai responden ini akan 

disajikan data yang telah diperolah dari penelitian yang telah 

dilakukan pada 4 narasumber dan 30 orang responden. 

Pengumpulan dilakukan dengan cara kuisioner danwawancara 

secara langsung untuk memperoleh data primer maupuninformasi 

yang relevan dengan permasalahannya. Dalam laporan iniakan 

disajikan data mengenai profil responden yang terdiri atas, 

jeniskelamin, pendidikan dan jenis pekerjaan, dan masa kerja 

responden. 

Tabel 1. Narasumber Penelitian 

No Narasumber Pekerjaan Jenis 

kelamin 

1 N1 Kepala Seksi Kesehatan 

keluarga dan Gizi 

Perempuan 

2 N2 Kepala Seksi Kesehatan 

khusus 

Laki-laki  

3 N3 Kepala Seksi Pengawasan Perempuan 

4 N4 Kepala Bagian K3 

Perusahaan 

Laki-laki 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Responden Penelitian 

No Responden 

 

Pekerjaan Jenis 

kelamin 

1 R1 Ketua Serikat Buruh 

 

Perempuan 

2 R2 Buruh Perempuan 

3 R3 Buruh Perempuan 

4 R4 Buruh Perempuan 

5 R5 Buruh Perempuan 

6 R6 Buruh Perempuan 

7 R7 Buruh Perempuan 

8 R8 Buruh Perempuan 

9 R9 Buruh Perempuan 

10 R10 Buruh Perempuan 

11 R11 Buruh Perempuan 

12 R12 Buruh Perempuan 

13 R13 Buruh Perempuan 

14 R14 Buruh Perempuan 

15 R15 Buruh Perempuan 

16 R16 Buruh Perempuan 

17 R17 Buruh Perempuan 

18 R18 Buruh Perempuan 

19 R19 Buruh Perempuan 

20 R20 Buruh Perempuan 

21 R21 Buruh Perempuan 

22 R22 Buruh Perempuan 

23 R23 Buruh Perempuan 

24 R24 Buruh Perempuan 

25 R25 Buruh Perempuan 

26 R26 Buruh Perempuan 



No Responden 

 

Pekerjaan Jenis 

kelamin 

27 R27 Buruh Perempuan 

28 R28 Buruh Perempuan 

29 R29 Buruh Perempuan 

30 R30 Buruh Perempuan 

 

Sumber : Data Primer diolah, 2016  



 

B.  Pengaturan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Pati terhadap perusahaan dalam memenuhi ketentuan 

pemberian ASI Eksklusif di tempat kerja 

Produk hukum daerah Kabupaten Pati yang mengatur tentang 

Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Pati yaitu Peraturan 

Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2012. Peraturan tersebut telah 

disosialisasikan dan diberikan tenggang waktu satu tahun untuk semua 

pihak dapat melaksanakan peraturan tersebut. Para pihak tersebut 

antara lain, institusi, pengusaha, pekerja, maupun masyarakat. 

Perusahaan yang bersedia mempekerjakan pekerja dengan jenis 

kelamin perempuan berarti harus mematuhi dan melaksanakan 

peraturan tersebut untuk rnelindungi hak-hak perempuan. 

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah percepatan peningkatan 

peran serta masyarakat, pemerintah, swasta, dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat dalam Program PP ( Peningkatan Pemberian ) -ASI di 

Kabupaten Pati. Pelaksanaan Program PP-ASI  adalah sarana 

pelayanan kesehatan tingkat Daerah dengan koordinator pelaksanaan 

Program PP-ASI adalah Dinas Kesehatan . 

Dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016 

mengatur bahwa Pemerintah Kabupaten dapat mengambil langkah-

langkah tindak lanjut untuk mendukung pencapaian sasaran Program 

PP-ASI di daerah dengan cara salah satunya dengan melakukan 



koordinasi lintas program dan lintas sektoral tingkat Kabupaten 

mengenai Program PP-ASI dengan Dinas Kesehatan Kabupaten 

sebagai leading sektor . Selain itu, pemerintah juga dapat 

mengupayakan Ruang Laktasi  dan fasilitas ruang laktasi di semua 

Instansi/SKPD Kabupaten. Untuk perusahaan negeri maupun swasta 

pemerintah juga dapat mengadvokasi direktur perusahaan sebagai 

pimpinan tempat-tempat kerja untuk mengupayakan tersedianya 

fasilitas Ruang Laktasi di tempat kerjanya dan memberikan 

kesempatan kepada karyawati memanfaatkan sesuai kebutuhan . 

Untuk koordinasi lintas program dan lintas sektoral memang 

sudah dilaksanakn oleh Dinas Kesehatan, sedangkan untuk advokasi 

langsung ke direktur perusahaan belum bisa dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan, advokasi dilakukan oleh Dinas Sosisal Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi. 

Pada Pasal 7 Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2012 

mengatur tentang pembinaan dan pemantauan oleh Pemerintah 

Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemantauan , 

Bupati membentuk Tim Pembina Program PP-ASI, yang beranggotakan 

unsur terkait dari Sektor Kesehatan,SKPD terkait, Organisasi Profesi, 

Perguruan , kalangan Swasta dan LSM.  

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah bidang ketenagakerjaan sub bidang pengawasan 



ketenagakerjaan , pemerintah provinsi yang bertugas untuk melakukan 

pengawasan ketenagakerjaan. Sedangkan pemerintah daerah 

Kabupaten tidak mempunyai wewenang dalam melakukan pengawasan 

ketenagakerjaan.  Tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014, dalam Peraturan Bupati diatur bahwa pembinaan dan 

pemantauan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam 

pelaksanaannya, pengawasan tetap dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah, hal ini sesuai dengan asas hukum lex specialis derogat legi 

generalis di mana hukum yang bersifat khusus (Peraturan Bupati Pati 

Nomor 54 Tahun 2012 tentang PP-ASI di Kabupaten Pati ), 

mengesampingkan hukum yang bersifat umum (Menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bidang 

ketenagakerjaan ). 

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Pati dengan menerbitkan Peraturan Bupati Pati Nomor 54 

Tahun 2012 merupakan perlindungan hukum Preventif. Dimana 

dibuatnya Peraturan Bupati dengan maksud mencegah suatu 

pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan 

terhadap perusahaan dalam melakukan kewajibannya mendukung 

pelaksanaan peningkatan pemberian ASI Eksklusif pada ibu pekerja. 

Pembuatan Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2012 sudah 

memenuhi ketiga prinsip Hak Asasi Manusia. Prinsip kesetaraan, 

Prinsip non Diskriminasi, dan kewajiban positif untuk melindungi hak 



tertentu. Prinsip kesetaraan dan Non Diskriminasi bisa kita lihat bahwa 

dalam Peraturan tersebut yang dilindungi adalah semua wanita yang 

menyusui. Dimana program PP-ASI tidak hanya dilakukan di SKPD 

(Sarana Kesehatan Pelayanan Dasar ), , tapi juga menjangkau 

perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Pati termasuk PT Garuda 

Food.  Prinsip Kewajiban untuk melindungi hak tertentu juga sudah ada 

dalam Peraturan Bupati ini, hal ini bisa kita lihat bahwa tujuan dari 

pembuatan Peraturan ini adalah melindungi hak ibu untuk memberikan 

ASI Eksklusif dan hak bagi bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif. 

Produk Hukum dari PT Garuda Food yang secara khusus 

mengatur tentang pemberian ASI Eksklusif pada pekerja wanita 

memang belum ada. Secara umum peraturan perusahaan yang ada di 

PT Garuda Food mengatur tentang hak dan kewajiban karyawan 

secara umum. Dalam peraturan perusahaan PT Garuda Food tidak ada 

poin yang menyinggung tentang hak ibu untuk menyusui bayinya 

secara eksklusif. 

Dalam Peraturan Perusahaan belum ada poin yang mengatur 

bahwa pekerja/ buruh yang masih menyusui diberikan kesempatan 

sepatutnya untuk menyusui, dan hak waktu istirahat untuk menyusui 

tidak mempengaruhi upah buruh, dengan kata lain buruh masih tetap 

berhak mendapat upah penuh. Dalam pelaksanaannya pun di PT 

Garuda Food ini , buruh tidak mendapat waktu istirahat khusus untuk 

menyusui, waktu istirahat  umumnya mereka gunakan untuk istirahat, 



sholat, dan makan. Jika ada yang ingin memerah ASI mereka bisa 

melakukannya di sela-sela waktu istirahat tersebut. 

Dari data yang diperoleh, pengawasan pemerintah daerah 

terhadap perusahaan dalam memenuhi ketentuan pemberian ASI 

Eksklusif hanya dilakukan pengawasan dari luar saja yaitu pengawasan 

yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Pengawasan dari Perusahaan belum dilaksanakan karena memang 

belum ada peraturan internal yang mengatur tentang pemberian ASI 

Eksklusif pada pekerja wanita.  

Di Perusahaan PT Garuda Food terdapat serikat pekerja, 

sehingga untuk produk hukumnya ada Perjanjian Kerja bersama (PKB) 

yang di buat antara serikat pekerja dan pihak pengusaha. Dalam 

Perjanjian Kerja Bersama ini dimaksudkan untuk dapat menciptakan  

hubungan industrialis yang harmonis yang berkeadilan antara kedua 

belah pihak guna meningkatkan produktifitas perusahaan. Perjanjian 

Kerja Bersama ( PKB ) ini hanya mencakup hal-hal yang bersifat umum 

saja, dan untuk hal hal yang lebih khusus perlu penjabaran yang lebih 

detail dapat diputuskan melalui bentuk suatu perundingan dengan tetap 

berlandaskan pada Perjanjian Kerja Bersama . 

Fasilitas yang disediakan oleh perusahaan PT Garuda Food bagi 

karyawan, antara lain :  Musolla ,  Poliklinik , Koperasi , Transportasi, 

Kamar mandi , Ruang Ganti, Ruang menyusui , Loker, Perlengkapan 



Kerja (topi, masker, sepatu, dan pakaian kerja), Kantin ,  Perpustakaan 

,  Ruang IT , dan Area Khusus Merokok . Hal ini membuktikan bahwa 

meskipun belum ada peraturan internal perusahaan yang mendukung 

upaya pemberian ASI Eksklusif bagi pekerja wanita tetapi Perusahaan 

PT Garuda Food sudah mentaati Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

15 Tahun 2013  dengan menyediakan ruang laktasi di Perusahaan 

tersebut.  

  



C. Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Pati terhadap perusahaan dalam memenuhi ketentuan 

pemberian ASI Eksklusif di tempat kerja 

1. Petugas Pengawasan 

Adapun Petugas Pengawasan adalah Dinas Sosial, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi. Pejabat yang bertugas melakukan 

pengawasan adalah pejabat dari bidang pengawasan tenaga kerja. 

Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kepala Bidang Pengawasan 

Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kebijaksanaan teknis, program dan kegiatan di bidang pengawasan 

tenaga kerja. Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 

2012 Pasal 7 ayat (3) mengatur bahwa susunan Tim Pembina dan 

pengawas Program PP-ASI ditetapkan dengan Keputusan Bupati . 

Namun pada kenyataannya pengawas bukan dibentuk melalui 

keputusan Bupati tapi yang menjadi pengawas adalah bidang 

pengawasan tenaga kerja dibawah naungan Dinas Sosial Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi. Hal ini sesuai dengan salah satu tupoksi 

dari Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati 

yaitu melaksanakan kebijaksanaan teknis, program dan kegiatan di 

bidang pengawasan tenaga kerja. 

 



 Koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah dilaksanakan dengan 

melakukan rapat bersama. Koordinasi ini memang harus 

dilaksanakan dikarenakan dari Dinas Kesehatan tidak bisa 

langsung masuk untuk melakukan pengawasan ke perusahaan, 

sehingga salah satu jalan untuk bisa menjangkau perusahaan 

tersebut adalah dengan bekerjasama lintas sektor dengan Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, karena yang mempunyai 

wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada 

perusahaan adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi .  

Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala oleh 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap 6 bulan sekali. 

Untuk intensitasnya baik perusahaan kecil, sedang, maupun besar 

seharusnya sama yaitu 6 bulan sekali, tetapi dalam kenyataannya 

untuk perusahaan kecil memang lebih jarang dikunjungi karena 

jarang ada kasus atau permasalahan yang dilaporkan. 

2. Mekanisme Pengawasan 

Dari hasil wawancara juga dijelaskan bahwa baru pada 

tahun 2016  tepatnya pada bulan April  telah dilaksanakan 

pertemuan koordinasi lintas sektor dan lintas program kesehatan 

kerja kabupaten pati. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

koordinasi lintas sektor dan lintas program ini di hadiri sebanyak 30 

orang. Adapun yang diikutsertakan dalam pertemuan koordinasi ini 



meliputi, asisten ekonomi pembangunan dan kesra,Dinas 

sosial,tenaga kerja dan transmigrasi, Dinas perindustrian dan 

perdagangan, Dinas kelautan dan perikanan, Dinas pertanian, 

tanaman pangan dan peternakan, Dinas pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan aset daerah, Dinas Koperasi dan UMKM Pati, Badan 

Pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, Badan 

pemberdayaan masyarakat desa, Badan perencanaan 

pembangunan daerah, Badan lingkungan hidup, Kantor pelayanan 

perijinan terpadu, kantor BPJS kesehatan, Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan,RSUD, dan RSU Swasta. 

Salah satu hasil pertemuan koordinasi tersebut adalah 

mengenai kegiatan pelayanan kesehatan bagi pekerja perempuan 

di tempat kerja yang meliputi peningkatan status gizi pekerja 

khususnya perempuan, Pelayanan kesehatan reproduksi, dan 

peningkatan pemberian ASI sewaktu kerja di tempat kerja. 

Selain dilakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program 

kesehatan kerja kabupaten pati, Dinas Kesehatan juga melakukan 

pertemuan koordinasi dan pembentukan tim Gerakan Pekerja 

Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) Kabupaten Pati. Pertemuan 

dilaksanakan pada bulan mei dengan menghadirkan SKPD, lintas 

sektor terkait dan lintas program terkait di Kabupaten Pati. Salah 

satu hasil dari pertemuan ini adalah munculnya kewajiban 

pengusaha untuk menyediakan tempat menyusui. 



Pemerintah dalam melindungi hak-hak perempuan 

khususnya tentang hak menyusui, juga harus disertai dengan 

fasilitas pendukung lainnya. Fasilitas tersebut berupa ruang laktasi 

dan perlengkapan di dalamnya. Perusahaan harus menyediakan 

ruang laktasi bagi pekerjanya yang berada di dalam tempat kerja 

yang mudah diakses oleh pekerjanya. Selain itu, perusahaan 

maupun instansi harus memberikan izin bagi pekerjanya untuk 

dapat memenuhi hak menyusui anaknya. Prosedur selanjutnya, 

sebelum maupun setelah peraturan daerah tersebut disahkan, 

Dinas Kesehatan telah melakukan sosialisasi. Hanya saja, 

perusahaan yang diundang dalam sosialisasi banyak yang tidak 

hadir dengan alasan rnemiliki kesibukan pada akhir tahun hingga 

kegiatan usaha produksi. Dinas Kesehatan telah berkoordinasi 

dengan Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transrnigrasi Kota Pati 

yang membidangi pembinaan terkait tenaga kerja untuk dipelajari 

namun pelaksanaan terhadap ASI eksklusif masih belum maksimal. 

Pemerintah selama ini telah melakukan sosialisasi baik 

secara aktif maupun pasif. Secara aktif dengan mengundang 

pemilik kerja atau pengusaha untuk hadir pada acara sosialisasi 

yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi terkait Hak menyusui bagi pekerja, dan hak - hak 

lainnya. Setelah itu, dilakukantindakan lanjutan dengan mendatangi 

tempat kerja dan melihat adanya pelaksanaan hak menyusui di 



tempat kerjanya, disertai pemberian informasi danpenjelasan 

mengenai peraturan hak menyusui dan fasilitas pendukungnya. 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertemu 

dengan pimpinan kerja ataupun pihak yang berkompeten ditempat 

kerja tersebut dan menanyakan apakah sosialisasi yang dilakukan 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah dilaksanakan. 

Apabila sudah dilaksanakan, maka akandievaluasi. Apabila 

hasilnya belum representatif, akan diberitahu yangseharusnya. 

Selain pembinaan dan pengawasan secara berkala setiap 6 

bulan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga 

melakukan pengawasan dan pembinaan secara insidentil. Semisal 

jika ada kasus maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

akan langsung mendatangi perusahaan untuk melakukan 

pengawasan dan pembinaan lagi meskipun jarak dari pembinaan 

dan pengawasan sebelumnya belum ada 6 bulan. 

Tahap-tahap yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan pengawasan ke suatu 

perusahaan adalah dengan pemeriksaan langsung ke lokasi, 

dimulai dengan interview atau tanya jawab dengan pihak terkait 

yang dilakukan secara komprehensif. Yang dimaksudkan 

komprehensif di sini adalah secara menyeluruh, mulai dari norma, 

upah, cuti, k3, alat-alat, dll. Termasuk salah satunya adalah ruang 



laktasi dan perlengkapannya. Interview dilakukan dengan 

menggunaan pertanyaan terbuka dan beberapa kuesioner. 

Pada tahap selanjutnya, pengawasan dilakukan dengan 

melakukan survey langsung lapangan ( keliling pabrik ), untuk 

melakukan penilaian. Dari interview dan survey yang dilakukan, jika 

ditemukan temuan yang tidak sesuai dengan peraturan maka akan 

di berikan penjelasan. Misalnya, point peraturannya seperti ini, 

faktanya seperti ini. Kemudian , dari fakta yang ada tersebut akan 

dijelaskan kewajiban perusahaan untuk memenuhi aturan sesuai 

peraturan yang berlaku. 

Dalam rangka memenuhi kewajibannya, perusahaan 

diberikan tenggang waktu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi. Setelah tenggang waktu cukup diberikan, akan 

dilakukan evaluasi ulang ke perusahaan tersebut untuk mengetahui 

apakah kewajibannya sudah dipenuhi atau belum. Jika dalam 

waktu tenggang waktu yang diberikan tersebut , perusahaan belum 

mampu memenuhi kewajibannya maka akan diberikan sanksi 

berupa catatan nota pemeriksaan pertama. Nota pemeriksaan 

pertama ini berisi tentang teguran tertulis dari Dinas Sosial, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi untuk perusahaan yang bersangkutan. 

Setelah pemberian nota pemeriksaan pertama, perusahaan 

akan diberikan waktu lagi untuk bisa memenuhi kewajiban yang 

belum dilaksanakannya. Setelah pemberian waktu tenggang cukup 



maka akan dilakukan evaluasi lagi pada perusahaan tersebut. Jika 

perusahaan sudah memenuhi kewajibannya maka evaluasi 

dilakukan secara normal lagi setiap 6 bulan. Akan tetapi, jika 

perusahaan masih belum juga memenuhi kewajibannya maka akan 

diberikan nota pemeriksaan kedua. Nota pemeriksaan kedua ini 

merupakan follow up dari kasus nota pemeriksaan pertama. 

Setelah pemberian nota pemeriksaan kedua dan 

perusahaan tetap tidak mau mengikuti aturan dan melaksanakan 

kewajibannya maka langkah selanjutnya akan diarahkan ke ranah 

hukum. Untuk ranah hukum di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi biasa disebut dengan BAP ( Berita Acara 

Perusahaan). Dari BAP tersebut, maka perusahaan bisa dikenakan 

baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai peraturan 

ketenagakerjaan yang berlaku. 

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 

telah dibuat oleh pemerintah. Hak menyusui terkait dengan ranah 

pribadi, hak yang susah untuk dilaksanakan. Hak tersebut hanya 

dapat ditegakkan oleh kesadaran ibu menyusui itu sendiri akan 

pentingnya ASI bagi dirinya dan anaknya. Bagi pekerja yang dapat 

memerah ASI, biasanya membawa alat perah. Hal ini tergantung 

pada kesadaran dan kemauan ibu akan pentingnya ASI dan juga 

kemampuan ekonomi ibu. Dinas Kesehatan mendukung program 



pemerintah mengenai Hak menyusui dengan ASI eksklusif dan 

penyediaan fasilitas pendukungnya. 

Dinas Kesehatan mendampingi dengan memberikan 

informasi mengenai manfaat ASI bagi bayi. Dinas Kesehatan  lebih 

menekankan bahwa ASI bermanfaat bagi ibu dan bayi. Hingga 

sekarang, tidak ada laporan baik dari pihak pekerja,keluarga 

pekerja atau anaknya ataupun dari pengusaha mengenai 

pelanggaran hak menyusui. 

Pemerintah mendorong adanya fasilitas pendukung 

terlaksananya hak menyusui, salain salah satunya dengan 

tersedianya ruang laktasi. Pemerintah memfokuskan diadakannya 

ruang laktasi di tempat-tempat umum. Sudah nampak ada di pasar, 

rumah sakit dan tempat umum di Kota Pati. Menurut Dinas 

Kesehatan, perlu kerja keras yang ekstra untuk memberikan 

semangat dan menyadarkan pekerja wanita untuk mau memberi 

ASI. Sampai sekarang masih dominan pekerja wanita yang 

memberikan susu formula dibandingkan dengan pemberian ASI. 

Memang, pemerintah telah melarang adanya pemberian susu 

formula bagi bayi di layanan kesehatan, klinik, ataupun rumah sakit. 

Akan tetapi, di luar itu susu formula diperdagangkan secara bebas 

dan iklan-iklan yang menggiurkan secara bebas dipertotonkan. 

Terhambatnya pelaksanaan menyusui juga berasal dari pihak 



keluarga yang tidak mendukung, padahal pekerja perempuan 

tersebut sudah sadar akan pentingnya menyusui. 

Sampai saat ini, pihak Dinas Kesehatan belum pernah 

melakukan penelitian tentang hak menyusui bagi pekerja di Kota 

Pati.  Dinas Kesehatan juga belum gencar memberikan sosialisasi 

kepada pekerja perempuan di daerah Pati. 

3. Penerapan Peraturan Perusahaan terkait dengan pengawasan 

pemerintah Kabupaten Pati terhadap perusahaan dalam 

memenuhi ketentuan pemberian ASI Eksklusif di tempat kerja 

Tabel berikut menunjukkan hasil penelitian dengan obyek 

penelitian ruang menyusui di PT Garuda Food  terkait dengan 

pengawasan pemerintah Kabupaten Pati terhadap perusahaan 

dalam memenuhi ketentuan pemberian ASI Eksklusif di tempat 

kerja. 

Tabel 3. Kelengkapan Syarat Kesehatan dan sarana prasarana dalam 

ruang laktasi PT Garuda Food 
 

No Syarat kesehatan yang harus dipenuhi ruang menyusui Ada Tidak Ada 

1 Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran 
minimal 3x4 m2 dan/atau disesuaikan dengan 
jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui 

V  

2 Ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah 
dibuka/ditutup 

V  

3 Lantai keramik/semen/karpet V  

4 Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup V  

5 Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk 
bebas polusi 

V  

6 Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan V  

7 Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak 
menyilaukan 

V  

8 Kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 
60% 

V  



9 Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci 
tangan dan mencuci peralatan 

V  

  9 item 
(100 %) 

0 item 
 ( 0 %) 

 
 
No Sarana Prasarana yang harus ada dalam ruang menyusui Ada Tidak Ada 

1 Lemari pendingin (refrigerator) untuk menyimpan 
ASI, 

V  

2 Gel pendingin (ice pack) V  

3 Tas untuk membawa ASI perahan (cooler bag)  V 

4 Sterilizer botol ASI V  

5 Meja tulis  V 

6 Kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI V  

7 Konseling menyusui kit yang terdiri dari model 
payudara, boneka,cangkir minum ASI, spuit 5cc, 
spuit 10 cc, dan spuit 20 cc; 

 V 

8 Media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini 
yang terdiri dariposter, foto, leaflet, booklet, dan 
buku konseling menyusui) 

 V 

9 Lemari penyimpan alat V  

10 Dispenser dingin dan panas V  

11 Alat cuci botol V  

12 Tempat sampah dan penutup V  

13 Penyejuk ruangan (AC/Kipas angin) V  

14 Nursing apron/kain pembatas/ pakai krey untuk 
memerah ASI 

 V 

15 Waslap untuk kompres payudara V  

16 Tisu/lap tangan V  

17 Bantal untuk menopang saat menyusui V  

  12 item 
(70,6 %) 

5 item 
(29,4 %) 

 
 

 

Dari data yang sudah didapatkan,ruangan menyusui di PT 

Garuda Food sudah memenuhi syarat kesehatan yang ditentukan 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 , 

dimana seluruh persyaratan sebanyak 9 item sudah terpenuhi ( 100 



%). Sedangkan untuk sarana prasarana ruang menyusui belum 

bisa 100 % terpenuhi. Dari 17 item yang harus dipenuhi baru 12 

item ( 70,6 %) yang dipenuhi. 5 diantaranya yang belum dipenuhi 

adalah belum adanya Cooler bag,meja tulis, konseling menyusui 

kit, media KIE, dan kain pembatas untuk memerah ASI. 

Penyediaan ruang laktasi disesuaikan dengan dana 

perusahaan. Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Penyediaan Fasilitas Khusus menyusui dan atau Memerah Air 

Susu lbu. Dalam peraturan tersebut telah jelas mengenai kriteria 

ruangan dan peralatan pendukungnya. Ruangan laktasi berukuran 

3x4 meter dan alat disesuaikan dengan jumlah pekerja yang 

sedang menyusui, ada pintu yang dapat dikunci, memiliki lantai 

permanen /karpet, sirkulasi udara yang baik memiliki ventilasi untuk 

keluar masuk udara, bebas polusi, lingkungan tenang, terang, sejuk 

dan ada wastafel. Selain itu, adanya peralatan untuk memerah ASI 

dan pendukungnya antara lain lemari pendingin, tas untuk 

membawa ASI perah dan botol ASI. 

Pada perusahaan yang penulis teliti di Kota Pati,ruang 

laktasinya sudah memenuhi kriteria yang ditentukan. Ruangan 

sudah dipisahkan dengan sekat dan di atasnya tertutup rapat. Ibu 

yang sedang menyusui di dalam ruang tersebut sudah tidak bisa 

mendengar suara yang ada di luar. Ibu merasa nyaman dan aman. 



Ruangan tersebut sudah ber AC. Ibu merasa privasinya tidak 

terganggu, dan tidak ada kekhawatiran pada diri Ibu bahwa apa 

yang dilakukannya di dalam ruang tersebut dapat dilihat orang lain. 

Dari hasil wawancara diketahui bahwa sosialisasi tentang 

pemberian ASI Eksklusif pada Ibu Pekerja di PT Garuda Food ini 

dilakukan oleh tenaga kesehatan intern dari perusahaan ini. 

Sosialisasi dilakukan setiap 2 bulan sekali. Hanya saja tema 

sosialisasi berbeda-beda. Dalam kurun satu tahun ini di 

perusahaan ini sudah dilakukan sosialisasi tentang Pentingnya ASI 

pada ibu bekerja sebanyak satu kali saja. Sosialisasi ini dihadiri 

oleh Ibu-Ibu yang bekerja diperusahaan tersebut yang mempunyai 

bayi 0-6 bulan. 

Perusahaan juga mempunyai upaya yang lain dalam 

peningkatan produksi ASI bagi ibu pekerja. Dimana perusahaan 

memberikan makanan tambahan berupa susu dan telur bagi ibu 

yang menyusui. Susu dan telur ini dibagikan setiap seminggu sekali 

bagi pekerja perempuan yang sedang hamil dan sedang dalam 

masa menyusui. 

Sebelum adanya peraturan yang baru mengenai ruang 

laktasi, pemerintah telah mendorong untuk dibuat ruang pojok. 

Pelaksanaan ruang pojok tersebut tidak dilakukan secara 

maksimal. Hal ini dikarenakan makna "pojok" sering juga dimaknai 

berbeda oleh beberapa pihak. Ada yang menyalah gunakan ruang 



pojok tersebut dengan menggunakan untuk merokok, tidur,dll. 

Penyalahgunaan tersebut membuat Dinas Sosial, Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi melakukan evaluasi untuk diadakannya 

fasilitaskhusus agar ibu dapat benar-benar memberikan ASI bagi 

bayinya. 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya 

membina pelaksanaan program ini khususnya pengusaha untuk 

menyediakan fasilitas menyusui.Terkait waktu kerja di PT Garuda 

Food yaitu 7 jam kerja sehari yang bekerja selama 6 hari, 

pengusaha harus memberikan kesempatan yang cukup bagi 

pekerja untuk menyusui. Cukup bagi bayi untuk mendapat ASI 

hingga kenyang dan ibu tidak merasakan ada beban atau rasa sakit 

pada payudaranya. Pemerintah telah membuat aturan, bahwa 

penyelenggara tempat kerja harus menyediakan waktu dan fasilitas 

khusus untuk menyusui dan atau memerah ASI. Peraturan tersebut 

telah dibuat untuk melindungi kepentingan pekerja perempuan dan 

bayinya. Akan tetapi, dalam prakteknya pemerintah belum dapat 

memaksakan pengusaha untuk memberikan waktu menyusui 

maupun pembatasan waktu menyusui. Pemberian kesempatan 

menyusui tersebut tergantung kesepakatan antara pekerja dengan 

pengusaha. 

Menurut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

perusahaan tidak diperbolehkan untuk melarang bahkan memotong 



upah bagi pekerja yang izin menggunakan hak menyusui selama 

waktu kerja. Hal ini dikaitkan dengan hak asasi yang dimiliki oleh 

ibu bekerja danpemenuhan kebutuhan bayi. Pemerintah hanya 

bersifat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan hak menyusui bagi pekerja.  

4. Tanggapan Responden 

Berikut merupakan jawaban dari responden terkait dengan 

pengawasan pemerintah Kabupaten Pati terhadap perusahaan 

dalam memenuhi ketentuan pemberian ASI Eksklusif di tempat 

kerja. 

Tabel 4. Tanggapan responden  

 Kategori Jumlah Total ( %) 

Pengetahuan tentang ASI 

Eksklusif 

-Baik 

-Kurang 

25 orang ( 83 %) 

5 orang ( 17 % ) 

Pemberian ASI secara 

Eksklusif 

-Memberikan ASI 

  Eksklusif 

-Tidak memberikan ASI  

  Eksklusif 

20 orang ( 67 %) 

 

10 orang ( 33 % ) 

Kenyamanan ruang 

menyusui  di perusahaan 

-Nyaman 

-Tidak Nyaman 

28 orang ( 93 %) 

2 orang (7 % ) 

Kelengkapan fasilitas ruang 

menyusui 

-Lengkap 

-Tidak Lengkap 

25 orang ( 83 % ) 

5 orang (17 %) 



Manfaat yang dirasakan 

dengan adanya ruang 

menyusui 

-Bermanfaat 

-Tidak bermanfaat 

30 orang ( 100 %) 

- orang ( 0 % ) 

Informasi yang didapat dari 

tenaga terlatih mengenai ASI 

Eksklusif 

-Cukup 

-Kurang 

20 orang (66,7%) 

10 orang (33,3 %) 

Pembinaan yang dilakukan 

oleh Dinas Kesehatan atau 

Dinas Tenaga Kerja 

-Pernah 

-Tidak Pernah 

30 orang ( 100 %) 

-Orang( 0%)  

 

Respon banyak pihak terhadap adanya aturan mengenai 

pelaksanaan hak menyusui di tempat kerja sangat bermacam-

macam, ada yang merasa dilindungi haknya, ada yang apatis dan 

menganggap itu tidak penting. Di sisi lain, pada saat peneliti  

menanyakan kepada ibu - ibu yang menggunakan fasilitas 

menyusui di tempat kerja merasa sangat senang karena merasa 

dimudahkan dalam pemberian air susu kepada bayinya. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan Responden yang 

mempunyai pengetahuan baik tentang ASI Eksklusif sebanyak 25 

orang ( 83 % ) dan yang mempunyai pengetahuan kurang tentang 

ASI Eksklusif sebanyak 5 orang ( 17 %). Sedangkan jumlah 

responden yang memberikan ASI Eksklusif sebanyak 20 orang ( 

67,7 %) dan sisanya tidak memberikan ASI secara Eksklusif. 5 



orang memberikan ASI tapi kurang dari 6 bulan, sedangkan sisanya 

5 orang lagi memberikan susu formula sejak bayi lahir. Alasan dari 

responden memberikan susu formula dikarenakan ASI ibu tidak 

lancar dan karena kesibukan bekerja di pabrik yang bekerja 3 shift 

sehingga mereka menganggap penggunaan susu formula 

merupakan jalan keluar terbaik.  

Dari penelitian juga didapatkan 28 responden (93 %) merasa 

nyaman dengan ruang menyusui yang disediakan oleh perusahaan, 

sedangkan 2 orang( 7%) mengatakan kurang nyaman. Alasan 

responden mengatakan nyaman kebanyakan karena di ruangan 

tersebut bisa terjaga privasinya dan jauh dari kebisingan sehingga 

mereka lebih mudah dalam memerah ASI. Sedangkan 2 responden 

yang merasa tidak nyaman dikarenakan tidak diberikan waktu 

khusus untuk menyusui, jadi waktu istirahat mereka yang 

seharusnya untuk ishoma harus rela berkurang untuk memerah 

ASI. 

Untuk kelengkapan fasilitas menyusui, 25 orang (83%) 

mengatakan bahwa fasilitas ruang menyusui yang disediakan oleh 

perusahaan sudah lengkap, sedangkan 5 orang( 17 %) 

mengatakan fasilitas di ruang menyusui belum lengkap. Meskipun 

sebagian besar responden bahkan hampir kesemua responden 

tidak ada yang tahu tentang peraturan yang mengatur tentang 

pembuatan ruang menyusui diperusahaannya serta kelengkapan 



fasilitasnya, mereka menjawab dari fakta yang ada saja. 5 

responden yang mengatakan ketidaklengkapan di ruang menyusui 

pun tidak dapat menjawap pertanyaan peneliti kurang lengkapnya 

dibagian mana. 

Informasi yang didapatkan responden dari tenaga terlatih 

selain dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mereka 

dapatkan dari tenaga kesehatan yang memang bekerja di 

Perusahaan tersebut. Mereka mendapatkan informasi tentang ASI 

Eksklusif dari dokter perusahaan melalui penyuluhan atau 

pendidika  kesehatan yang dilakukan rutin setiap 2 bulan sekali 

bagi ibu hamil dan menyusui. Dari 30 responden, 20 responden 

(66,7 %) mengatakan informasi yang didapatkan cukup sedangkan 

10 responden(33,3 %) mengatakan informasi yang didapatkan 

masih kurang . Hal ini membuktikan meskipun sudah di berikan 

penyuluhan tapi tidak semua responden mengerti tentang informasi 

yang disampaikan, khususnya tentang ASI Eksklusif bagi ibu 

pekerja. 

Dari hasil penelitian, 30 responden ( 100 %), mengatakan 

bahwa dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah 

melakukan penyuluhan atau pemberian informasi mengenai ASI 

Eksklusif ditempat kerja. Kunjungan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi dilakukan setiap 6 bulan sekali secara berkala. 

Meskipun dari pihak pemerintah daerah sudah melakukan 



kunjungan dan pengawasan terhadap perusahaan dalam 

pemenuhan ketentuan pemberian ASI Eksklusif di tempat kerja, 

tetap saja belum bisa 100 % pekerja wanita di PT Garuda Food 

mau memberikan ASI Eksklusif pada bayinya. 

Menurut Hasil wawancara dengan narasumber dari 

Perkumpulan Serikat Buruh PT Garuda Food, selaku pimpinan 

serikat buruh PT Garuda Food mengatakan sangat setuju dengan 

program pemerintah yang menentukan waktu pemberian ASI 

eksklusif selama 6 bulan. Penentuan 6 bulan dengan pemberian 

ASI saja kepada bayi tanpa tambahan minuman ataupun makanan 

dan dilanjutkan pemberian susu beserta tambahan minuman 

maupun makanan hingga usia 2 tahun sudah tepat. ASI merupakan 

hak bagi bayi yang hanya dapat diberikan dari ibu menyusui. 

Pemerintah telah mengatur rnengenai hak-hak bagi pekerja 

perempuan,salah satunya mengenai hak menyusui. Selain hak 

tersebut, sebagai manusia memiliki hak untuk mendapatkan 

pekerjaan yang layak. Ke dua hak tersebut saling berkaitan dan 

keduanya merupakan hak dasar yang seharusnya dimilikioleh 

pekerja perempuan. Hak menyusui bagi pekerja juga sangat 

berkaitan denganwaktu pemberiannya. Pekerja terikat dengan 

adanya jam kerja. Disinilah dibutuhkan peran pengusaha dalam 

melaksanakan hak menyusui. Pengusaha seharusnya memberikan 

dispensasi bagi pekerja perempuan yang usia produktif khususnya 



yang sedang menyusui untuk memerah susu ataupun memberikan 

susunya pada anaknya. Waktu menyusui menyesuaikan dengan 

kondisi ibu. Apabila produksi ASI banyak atau melimpah maka tidak 

perlu pekerja izin pulang. Akan tetapi sebaliknya, apabila ASI 

produktifitasnya rendah, maka ibu dapat minta izin secukupnya 

untuk berusaha memberikan ASI nya.  

Di zaman persaingan usaha ini, pengusaha berpatokan 

dengan no work no pay. Selama pekerja menggunakan hak 

menyusuinya, tidak pantas dan tidak tepat apabila pengusaha 

memotong upah pekerja, baik dengan cara menghitung tiap menit 

atau per jamnya.Sejauh ini, belum ada pemberian sanksi bagi 

perusahaan yang tidak atau belum memberikan hak pekerja untuk 

menyusui. pada prakteknya, pekerja lebih memilih jalan aman, 

daripada tidak bekerja lebih baik bayinya diberikan susu formula. 

Pekerja yang bekerja di perusahaan yang profit oriented,lebih 

mengalah daripada tidak bekerja. 

  



 

D. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Pati terhadap perusahaan dalam memenuhi 

ketentuan pemberian ASI Eksklusif di tempat kerja dan Upaya 

yang dilakukan 

Adapun kendala teknis yang dihadapi oleh pemerintah daerah 

dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan dalam memenuhi 

ketentuan pemberian ASI Eksklusif pada pekerja wanita antara lain 

memenyangkut anggaran.  Sudah ada rencana untuk pelaksanaan 

pengawasan dari Dinas Kesehatan , namun terbentur oleh anggaran. 

Dana Alokasi Khusus dari provinsi sementara ini dilakukan 

penghentian. Belum tahu sampai kapan penghentian dana alokasi 

khusus ini, sehingga untuk pengawasan secara langsung ke 

perusahaan masih belum dapat terlaksana. Pelaksanaan pengawasan 

akan mulai diterapkan saat program anggaran sudah dijalankan 

kembali. 

Selain kendala  teknis yang dihadapi dalam pengawasan 

pemerintah daerah, kendala normatif juga menjadi salah satu penyebab 

dimana pengawasan tidak dapat berjalan dengan lancar. Kendala 

normatif yang dihadapi oleh Pemerintah daerah antara lain Peraturan 

khusus yang mengatur tentang pengawasan belum ada, hanya ada 

dalam bentuk Peraturan Bupati . Untuk Petugas pengawasnya pun 

belum secara jelas dimuat dalam Peraturan. Untuk pelaksanaan 



selama ini, petugas pengawas dari Dinas Sosial tenaga kerja dan 

Transmigrasi khususnya Bidang Seksi Pengawasan karena salah satu 

tupoksi Seksi Bidang Pengawasan adalah melakukan pengawasan 

tenaga kerja. 

Kendala normatif yang lainnya adalah adanya sanksi yang 

kurang tegas. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan yang pada Pasal 200 mengatur tentang 

sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program 

pemberian ASI Eksklusif yaitu dipidana paling lama satu tahun dan 

denda paling banyak Rp. 100.000.000,00, namun dalam kenyataannya 

di lapangan masih diberikan keringanan dengan memberikan teguran 

tertulis dahulu sebanyak dua kali sebelum diberikan sanksi pidana 

ataupun sanksi denda.  Dalam kaitan ini pemerintah lebih 

memfokuskan terhadap terselenggatanya fasilitas pendukung hak 

menyusui daripada penerapan sanksi bagi pihak yang tidak 

rnelaksanakan. Mengenai masalah penegakan hukum yaitu penerapan 

sanksi bagi pihak yang melanggar hak menyusui pekerja perempuan, 

sampai sekarang masih  multitafsir. Sampai sekarang pemerintah 

belum pernah rnenjatuhkan sanksi bagi perusahaan yang belum 

memberikan hak menyusui bagi pekerja ataupun bagi perusahaan yang 

tidak menyediakan fasilitas menyusui. Pemerintah hanya membina dan 

memberikan saran saja bagi perusahaan yang membutuhkan 



sosialisasi dan memfasilitasi adanya pelatihan teknis konseling 

menyusui.  

Kendala yang dihadapi oleh perusahaan antara lain belum ada 

peraturan intern perusahaan yang khusus mengatur tentang 

pemenuhan ketentuan pemberian ASI Eksklusif bagi pekerja wanita. 

Peraturan yang ada masih bersifat mengatur secara umum. Dalam 

pemenuhan fasilitas ruang menyusui pun sudah tidak ada kendala 

karena dari perusahaan disediakan anggaran khusus untuk 

pembangunan ruang laktasi. 

 

 

 

 

  




