
kuesioner 

DAFTAR PERTANYAAN 

Identitas Responden 

Nama Instansi  : 

Nama Responden  : 

Tanggal Pengisian  : 

Pendidikan Terakhir  : 

Lembar untuk Dinas Kesehatan Kabupaten pati bagian Pelayanan 

Kesehatan ( Gizi ) 

MATERI WAWANCARA 

1. Apakah sudah ada peraturan khusus dari Dinas kesehatan Kabupaten 

pati yang mengatur tentang ketentuan bagi perusahaan dalam 

mendukung pemberian ASI Eksklusif di tempat kerja? 

 

2. Bagaimana Upaya pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan 

terhadap perusahaan dalam mendukung pemberian ASI Eksklusif di 

tempat kerja? 

 

 



3. Indikator apa saja yang dijadikan point-point dalam pengawasan yang 

dilakukan oleh dinas kesehatan terhadap perusahaan dalam 

mendukung pemberian ASI Eksklusif di tempat kerja? 

 

4. Jenis-jenis pelanggaran apa saja yang lebih banyak dilakukan 

perusahaan berkenaan dengan pengawasan yang dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan? 

 

5. Apakah sudah ada sanksi yang ditetapkan oleh Dinas kesehatan 

Kabupaten pati bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan? 

 

6. Apakah sudah dilakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait yang 

lain?, misalnya dengan dinas tenaga kerja? 

 

7. Bagaimana bentuk koordinasi dengan dinas-dinas terkait yang lain?, 

Apakah dalam bentuk kunjungan bersama/ rapat/ kegiatan yang 

lainnya? 

 

8. Kapan pengawasan dilakukan dan  berapa kali pengawasan 

dilakukan? ( Intensitas pengawasan ) 

 



9. Apakah selain dilakukan pengawasan, pembinaan juga dilakukan?, 

jika dilakukan, bagaimana intensitas pembinaan terhadap 

perusahaan?(berapa kali ) 

 

Lembar untuk Dinas Tenaga KerjaKabupaten pati bagian kesehatan 

dan tenaga kerja khususnya pada bagian yang mengurus k3 

perusahaan 

MATERI WAWANCARA 

1. Apakah sudah ada peraturan khusus dari Dinas Tenaga 

kerjaKabupaten pati yang mengatur tentang ketentuan bagi 

perusahaan dalam mendukung pemberian ASI Eksklusif di tempat 

kerja? 

 

2. Bagaimana Upaya pengawasan yang dilakukan oleh dinas Tenaga 

kerja terhadap perusahaan dalam mendukung pemberian ASI 

Eksklusif di tempat kerja? 

 

 

3. Indikator apa saja yang dijadikan point-point dalam pengawasan yang 

dilakukan oleh dinas kesehatan terhadap perusahaan dalam 

mendukung pemberian ASI Eksklusif di tempat kerja? 

 



4. Jenis-jenis pelanggaran apa saja yang lebih banyak dilakukan 

perusahaan berkenaan dengan pengawasan yang dilakukan oleh 

Dinas Tenaga kerja? 

 

5. Apakah sudah ada sanksi yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga kerja 

kota pati bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan? 

 

6. Apakah sudah dilakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait yang 

lain?, misalnya dengan dinas kesehatan? 

 

7. Bagaimana bentuk koordinasi dengan dinas-dinas terkait yang lain?, 

Apakah dalam bentuk kunjungan bersama/ rapat/ kegiatan yang 

lainnya? 

 

8. Kapan pengawasan dilakukan dan  berapa kali pengawasan 

dilakukan? ( Intensitas pengawasan ) 

 

9. Apakah selain dilakukan pengawasan, pembinaan juga dilakukan?, 

jika dilakukan, bagaimana intensitas pembinaan terhadap 

perusahaan?(berapa kali ) 

 

 



 

 

Lembar untuk Pimpinan Perusahaan 

MATERI WAWANCARA 

1. Apakah Perusahaan sudah mengetahui adanya peraturan-peraturan 

yang mewajibkan perusahaan untuk mendukung pemberian ASI 

Eksklusif pada ibu bekerja? 

 

2. Apakah Perusahaan sudah menyediaan  fasilitas khusus untuk 

menyusui dan/atau memerah ASI? 

 

3. Apakah perusahaan memberikan kesempatan kepada ibu yang 

bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah 

ASI selama waktu kerja di tempat kerja? 

 

4. Apakah sudah ada peraturan internal yang mendukung keberhasilan 

program pemberian ASI Eksklusif? 

 

5. Apakah sudah disediakan tenaga terlatih pemberian ASI? 

Lembar untuk k3( keamanan, kesehatan, dan keselamatan ) 

perusahaan 



MATERI WAWANCARA 

1. Apakah ruang laktasi disini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan 

yang berlaku? 

 

2. Apakah tenaga terlatih pemberian ASI sudah sesuai dengan peraturan 

yang berlaku? 

 

3. Apakah sudah ada peraturan internal yang mendukung keberhasilan 

program pemberian ASI Eksklusif? 

 

4. Jika  Sudah ada, apakah peraturan internal tersebut sudah dijalankan 

dengan baik? 

 

5. Apakah kendala yang dihadapi dalam menjalankan peraturan, baik 

peraturan eksternal maupun peraturan internal dalam mendukung 

keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif? 

6. Hal apa saja yang dilakukan perusahaan dalam mendukung 

pemberian ASI Eksklusif? 

Lembar untuk tenaga kerja di perusahaan 

MATERI WAWANCARA 

1. Apakah anda mengetahui tentang ASI Eksklusif ? 

 



2. Apakah anda memberikan ASI Eksklusif pada bayi anda?, berikan 

alasannya? 

 

3. Apakah anda mengetahui tentang pentingnya pemberian ASI 

Eksklusif? 

 

4. Apakah di perusahaan ini ada ruangan khusus untuk menyusui atau 

memerah ASI? 

 

5. Apakah manfaat yang anda peroleh dengan adanya ruang laktasi 

tersebut? 

 

6. Apakah ruang laktasi di perusahaan anda ini bisa digunakan untuk 

menyusui bayi anda atau hanya bisa untuk memerah ASI? 

 

7. Hasil perahan ASI anda untuk disimpan dulu baru dibawa pulang 

sekaligus saat pulang kerja atau habis memerah langsung diambil 

keluarga untuk dibawa pulang untuk disusukan pada bayi anda? 

 

8. Berapa kali anda dapat memerah ASI selama satu hari kerja?, dan 

selama satu hari kerja tersebut kira-kira berapa ml ASI perahan yang 

di dapat? 

 



9. Kapan waktunya dimana anda bisa memerah ASI anda atau bisa 

untuk menyusui bayi anda di sela-sela jam kerja? 

 

 

10. Apakah anda pernah mendapatkan informasi dan atau pendidikan 

kesehatan dari tenaga terlatih untuk pemberian ASI Eksklusif? 

 

11. Apakah dari Dinas kesehatan atau Dinas tenaga kerja pernah 

melakukan pembinaan di perusahaan ini perihal dukungan pemberian 

ASI Eksklusif? 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 




