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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari anak. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, 

maupun sosial, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan 

bangsa dan negara.  Upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak 

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan 

diskriminatif sangat perlu untuk dilakukan.1 

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak 

asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan 

hak anak dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat 

nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui 

ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi 

Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 

Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak 

Anak).2 

                                                           
1 Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal. 34 
2 Ibid, Hal. 34 
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Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan penerus bangsa 

yang berkualitas. Indonesia merupakan negara ke tiga dengan jumlah penduduk 

terbesar, oleh karena itu banyak memiliki tunas penerus bangsa dari berbagai 

daerah. Sebagai penerus bangsa, untuk memenuhi haknya Indonesia menuliskan 

beberapa peraturan terkait hak, yaitu dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 

28B ayat (2) telah ditegaskan tentang hak anak, bahwa anak berhak atas 

kelangsungan hidup dan tumbuh kembanganya.3 

Bunyi pasal diatas menyatakan bahwa anak adalah subyek hukum yang 

harus dilindungi, dalam hal ini untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

kembangnya yang lebih baik, anak berhak untuk mendapatkan ASI eksklusif. 

Undang-undang Nomor 39 tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 juga 

menjelaskan tentang hak anak, yang pada ayat (1) berbunyi “Setiap anak berhak 

atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.” Selanjutnya pada 

ayat (2) berbunyi “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya 

hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.4 

Bunyi pasal diatas sangat jelas bahwa anak berhak atas perlindungan oleh 

orang tua bahkan pemerintah. Hak anak merupakan hak asasi manusia yang 

dilindungi oleh hukum. Dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan pada Pasal 128 dan Pasal 129 juga menuliskan tentang hak bayi untuk 

mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan hingga umur 6 (enam) bulan kecuali 

                                                           
3 Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 
4 Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia 
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atas indikasi medis, dan merupakan tanggungjawab pemerintah menetapkan 

kebijakan dalam rangka menjamin hak anak tersebut.  

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang 

Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya 

hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan 

terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak 

untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya 

dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya 

perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip 

hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak 

anak.5 

Untuk mensukseskan program ASI eksklusif pemerintah juga mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu 

Eksklusif, dalam pasal-pasalnya juga secara tegas dijelaskan bahwa untuk 

memenuhi hak anak seorang ibu wajib memberikan ASI eksklusif selama enam 

bulan tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman 

lain.6 Selanjutnya juga mengatur tentang tugas dan tanggungjawab pemerintah 

dan pemerintah daerah terkait program pemberian ASI eksklusif. 

Dalam hal mendukung Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah daerah 

Kabupaten Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 

                                                           
5 Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
6 Peraturan Pemerintan Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif 
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tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif, yang didalamnya 

juga mengatur tentang tanggungjawab pemerintah daerah dalam melaksanakan 

program ASI eksklusif. 

Tingkat pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih rendah, diakibatkan 

karena kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang manfaat ASI dan 

gencarnya promosi susu formula membuat banyak ibu gagal menyusui. Direktur 

Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak Kementerian Kesehatan Slamet 

Riyadi Yuwono mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya 

pemberian ASI eksklusif di Indonesia, yaitu: (1) Belum semua RS terapkan 10 

LMKM (Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui), (2) Belum semua bayi 

memperoleh Inisiasi Menyusu Dini (IMD), (3) Jumlah konselor masih sedikit, (4) 

Promosi susu formula masih gencar, dan (5) Belum semua kantor dan fasilitas 

umum membuat ruang menyusui.7 

Upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan 

generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk 

menurunkan angka kematian anak. Perhatian terhadap upaya penurunan angka 

kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi 

kontribusi terhadap 59% kematian bayi. Berdasarkan hasil Survei Demografi dan 

                                                           
7 Kompas.com, 2012, 5 Penyebab Rendahnya Pemberian ASI Eksklusif,   

https://lifestyle.kompas.com/read/2012/06/08/17055699/5.Penyebab.Rendahnya.Pemberian.ASI.Eksklu

sif2012,  diakses Kamis 27 September 2018, Pukul 12:34 WIB 
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Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka kematian neonatus pada tahun 

2012 sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup.8 

Dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian anak, United 

Nation International Children’s Emergency Fund (UNICEF) dan World Health 

Organization (WHO) merekomendasikan sebaiknya anak hanya disusui Air Susu 

Ibu (ASI) selama paling sedikit enam bulan. Makanan padat seharusnya diberikan 

sesudah anak berumur enam bulan, dan pemberian ASI dilanjutkan sampai anak 

berumur dua tahun.9 

Kasus yang terjadi di Gresik, tepatnya di Desa Sambi Pondok, Kecamatan 

Sidayu bayi 16 bulan meninggal akibat gizi buruk. Menurut Bidan Zakiya yang 

bertugas di Puskesmas Sidayu, penyebab status gizi buruk tersebut adalah pola 

asuh yang kurang baik, sebab sejak lahir bayi tersebut tidak mendapatkan ASI 

eksklusif, bocah malang tersebut langsung diberikan susu formula oleh orang 

tuanya. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Gresik 

dr.Ummi Khoiroh, pemberian ASI eksklusif minimal hingga bayi berusia 6 bulan, 

karena ada kandungan ASI eksklusif yang tidak dimiliki susu formula, sehingga 

menyebabkan bayi tersebut gizi buruk.10 

                                                           
8 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015, 

http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-

Indonesia-2015.pdf, diakses Kamis, 11 Oktober 2018, pukul 16.23 WIB 
9 Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2012, Situasi dan Analisis ASI 

Eksklusif, http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-asi.pdf, 

diakses Kamis, 27 September 2018, pukul 21:19 WIB 
10 Anonim, Tumbuh Tanpa ASI, Bayi Meninggal, “Berstatus Gizi Buruk Sejak Berusia 10 Bulan”,  

Jawa Pos, Gresik: 28 Februari 2017, https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-

pos/20170228/282604557624967, diakses Jumat, 23 November 2018, Pukul 14:15 WIB 
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ASI memiliki banyak manfaat bagi ibu dan anak. Direktur Jenderal 

Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Kirana Pritasari menyebut, seorang anak yang 

mendapatkan ASI eksklusif dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan 

membangun ketahanan tubuh dari penyakit yang prima. Kajian dan fakta global 

The Lancet Breastfeeding Series menyebutkan bahwa ASI eksklusif juga mampu 

menurunkan angka kematian akibat infeksi hingga 88 persen pada bayi kurang 

dari tiga bulan. Selain itu, ASI eksklusif juga berkontribusi menurunkan risiko 

obesitas dan penyakit kronis pada anak.11 

Data dari Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2017, bayi baru lahir 

yang mendapat inisiasi menyusu dini pada <1 jam pertama saat kelahiran 

sebanyak 55,64%, sedangkan yang mendapat inisiasi menyusu dini pada ≥1 jam 

sebanyak 9,40%. Selanjutnya bayi yang mendapat ASI eksklusif sampai usia 

enam bulan sebanyak 41,89%.12 Masih banyak bayi  baru lahir yang tidak 

mendapatkan inisiasi menyusu dini, yang mana seharusnya satu jam pertama 

setelah kelahiran bayi harus dilakukan inisiasi menyusu dini, karena ASI yang 

keluar pertama mengandung banyak kolostrum yang sangat baik untuk daya tahan 

tubuh dan imun bayi. Demikian juga dengan ASI eksklusif masih banyak bayi 

                                                           
11 Puput Tripeni Juniman, “Angka Pemberian ASI Eksklusif di Indonesia Masih Rendah”, CNN 

Indonesia, Jakarta: 21 Agustus 2018, https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180820165738-

255-323681/angka-pemberian-asi-eksklusif-di-indonesia-masih-rendah, diakses Jumat, 23 November 

2018, Pukul 14:44 WIB 
12 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Data Dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 

2017,  http://www.pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-

indonesia/Data-dan-Informasi_Profil-Kesehatan-Indonesia-2017.pdf, diakses Kamis, 27 September 

2019, Pukul 20:24 WIB 
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yang tidak mendapatkan haknya yaitu mendapat ASI eksklusif selama enam 

bulan. 

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (0-11 

bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Angka Kematian 

Bayi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 10 per 1.000 kelahiran hidup. 

Terjadi penurunan tetapi tidak signifikan dibandingkan Angka Kematian Bayi 

tahun 2014 yaitu 10,08 per 1.000 kelahiran hidup. Selanjutnya persentase 

pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Jawa Tengah pada tahun 2015 

sebesar 61,6 persen, sedikit meningkat dibandingkan persentase pemberian ASI 

eksklusif tahun 2014 yaitu 60,7 persen.13 Jadi, inisiasi menyusu dini dan 

pemberian ASI eksklusif sangat berkontribusi terhadap angka kematian bayi, 

apabila cakupan ASI eksklusif meningkat, maka angka kematian bayi akan 

menurun, begitu juga sebaliknya. 

Kabupaten Semarang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. 

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang sebanyak 996.346 jiwa, dengan 

perbandingan jumlah penduduk laki-laki sebesar 499.066 jiwa dan perempuan 

sebesar 497.280 jiwa. Di Kabupaten Semarang hingga tahun 2016 tercatat 

memiliki 2 Rumah Sakit Pemerintah, 3 Rumah Sakit Swasta, 26 Puskesmas yang 

terdiri dari 12 Puskesmas Rawat Inap dan 14 Puskesmas Rawat Jalan, sebanyak 

60 Klinik Pratama yang tersebar diberbagai daerah, dan fasilitas kesehatan 

                                                           
13 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2015, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, 

http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2015/13_Jateng_2015

.pdf, diakses Kamis 11 Oktober 2018, pukul 19.43 WIB 
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lainnya. Banyaknya fasilitas kesehatan yang tersebar diberbagai pelosok daerah, 

juga sebanding dengan jumlah bidan yang ada. Terhitung hingga tahun 2016 

terdapat 619 bidan yang tersebar di berbagai fasilitas kesehatan baik rumah sakit, 

puskesmas maupun klinik.14 

Di Kabupaten Semarang terdapat enam klinik yang melayani persalinan 24 

jam, yaitu Klinik Utama Rawat Inap NW, Klinik Bersalin H, Klinik Utama Rawat 

Inap R, Klinik Bersalin dan Infertilitas HB, Klinik Utama Rawat Inap LH, dan 

Klinik Utama Rawat Inap RP. Dari ke enam klinik tersebut, Klinik Bersalin dan 

Infertilitas HB terbilang yang paling baru, sehingga belum ada pasien yang 

bersalin di klinik tersebut dan dokter hanya fokus menangani konsultasi 

infestilitas. Selanjutnya Klinik Bersalin H pada pertengahan tahun 2018 izinnya 

telah berakhir dan pimpinan klinik tidak memperpanjang, sehingga saat ini 

kliniknya berubah menjadi Praktik Mandiri Bidan (PMB), dan selanjutnya Klinik 

Utama Rawat Inap LH dan Klinik Utama Rawat Inap RP, sementara proses 

akreditasi klinik sehingga belum bisa untuk dilakukan penelitian. Hanya ada dua 

klinik yaitu Klinik Utama Rawat Inap NW dan Klinik Rawat Inap R yang 

menginzinkan peneliti untuk melakukan penelitian. 

Klinik Utama Rawat Inap NW terletak di jalan Brigjen Katamso Ungaran 

Barat, bahwa dalam tiga bulan terakhir jumlah kelahiran bayi pada bulan Juli 

sebanyak 28 kelahiran, Agustus 19 kelahiran, dan September 24 kelahiran. Klinik 

                                                           
14 Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2016, Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang 2016, 

hal. 56-59 
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Utama Rawat Inap NW juga melayani kelas untuk ibu hamil, dan untuk inisiasi 

menyusu dini dan pemberian ASI eksklusif berjalan lancar, pihak klinik tidak 

menyediakan susu formula untuk bayi. Selanjutnya, Klinik Utama Rawat Inap R 

jumlah kelahiran bayi selama tiga bulan terakhir yaitu pada bulan Juli sebanyak 

28 kelahiran, Agustus 46 kelahiran, dan September 27 kelahiran. Klinik Utama 

Rawat Inap Rahayu juga melayani kelas untuk ibu hamil tiga kali dalam 

seminggu, dan untuk pemberian ASI eksklusif juga berjalan dengan baik. 

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Semarang tahun 2016 menurun namun 

tidak signifikan bila dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2016, Angka Kematian 

Bayi sebesar 11,15 per 1.000 kelahiran hidup (151 kasus), sedangkan Angka 

Kematian Bayi tahun 2015 sebesar 11,18 per 1.000 kelahiran hidup (158 kasus). 

Bila dilihat dari umur kematian bayi kasus terbanyak terjadi pada usia 0-7 hari (77 

bayi), usia 8-28 hari (31 bayi), dan usia 29 hari-11 bulan (43 bayi).15 Rendahnya 

cakupan pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Semarang terjadi karena 

terbatasnya program ASI eksklusif yang dilaksanakan. Cakupan ASI eksklusif 

pada tahun 2015 hanya mencapai 44,80%, padahal bila dilihat cakupan 

pemberiam ASI eksklusif secara nasional sebesar 80%. Cakupan ASI yang masih 

rendah tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan bayi.16 Cakupan ASI eksklusif yang rendah juga berpengaruh 

                                                           
15 Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2016, Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang 2016  
16 Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2015, Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang 2015,  

http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2015/3322_Jateng_Kab_Se

marang_2015.pdf, diakses Kamis, 27 September 2018, Pukul 12:14 WIB 
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terhadap tingginya angka kematian bayi, karena dengan pemberian ASI eksklusif 

kepada bayi hingga usia 6 bulan dapat memberi daya tahan tubuh pada bayi agar 

tidak mudah terserang berbagai penyakit. 

Meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur hak bayi untuk 

mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan dan dilanjutkan lagi hingga usia 

dua tahun telah jelas dengan segala fasilitas pendukungnya, namun kenyataannya 

masih banyak ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif kepada anaknya dan 

menggantikannya dengan susu formula.  

Faktor penyebabnya adalah terutama pada ibu-ibu muda tidak mau 

menyusui anaknya tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga di 

negara-negara berkembang, misalnya Indonesia. Ada beberapa faktor yang 

membuat sebagian ibu muda tidak mau menyusui anaknya. Pertama, gencarnya 

kampanye produsen susu dan makanan pengganti ASI, serta berhasilnya upaya 

para distributor dalam mendistribusikannya, sehingga para ibu tergerak 

mempercayainya. Kedua, kurangnya kesadaran ataupun pengetahuan para ibu 

terhadap pemberian makanan kepada anak. Ketiga, ketiadaan perhatian yang 

sungguh-sungguh dari para ahli kesehatan untuk menggalakkan kebiasaan 

menyusui anak. Keempat, kurangnya program kesejahteraan sosial terarah, yang 

dijalankan oleh beberapa instansi pemerintahan di negara-negara berkembang.17 

                                                           
17 Dwi Sunar Prasetyono, 2012, Buku Pintar ASI Eksklusif Pengenalan, Praktik, dan Kemanfaatan-

kemanfaatannya, Yogyakarta : DIVA Press, hal. 11 
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Dari keempat faktor tersebut, banyaknya kalangan berpendapat bahwa 

faktor yang paling dominan adalah promosi yang sebetulnya menyesatkan dan 

muluk-muluk dari pihak produsen susu. Inilah yang menjadikan para ibu muda 

terpengaruh untuk menggantikan ASI sebagai makanan utama bayi dengan susu 

formula.18 

Ibu-ibu yang bekerja di kantor atau pabrik, serta berkecimpung dalam 

kegiatan sosial yang menyita banyak waktu di luar rumah, memilih untuk 

menggunakan susu formula lantaran dianggap lebih menguntungkan dan 

membantu mereka. Fenomena lain yang lebih tragis sebagai akibat iklan susu 

ialah banyaknya ibu yang beranggapan bahwa susu formula bukanlah sekedar 

makanan, tetapi juga obat bagi anak. Hal ini diyakini oleh para ibu yang kurang 

memiliki pengetahuan tentang ASI eksklusif.19 Berbagai penelitian menunjukkan 

bahwa ibu yang bekerja lebih beresiko tidak memberikan ASI eksklusif 

dibandingkan ibu yang tidak bekerja, dimana ibu yang tidak bekerja lebih 

berpeluang untuk dapat memberikan ASI eksklusif sebesar 16,4 kali 

dibandingkan dengan ibu yang bekerja.20  

Selain fenomena itu, ada juga fenomena lainnya yang menimpa para ibu 

dalam keluarga sederhana yang hidupnya serba kekurangan. Karena keterbatasan 

uang untuk membeli produk susu yang bermutu baik, mereka terpaksa membeli 

                                                           
18 Ibid, hal. 12 
19 Ibid, hal. 13 
20 Hanulan Septiani, 2017, “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif Oleh 

Ibu Menyusui Bekera Sebagai Tenaga Kesehatan”, Jurnal Ilmu Kesehatan, Vol. 2, No. 2, hal. 160 
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produk susu yang lebih murah, meskipun mutunya jauh lebih rendah. Tindakan 

itu disebabkan oleh adanya sikap mental yang beranggapan bahwa susu formula 

lebih baik daripada ASI eksklusif, dan lantaran alasan yang bersifat ekonomis, 

pemakaian susu formula pun diirit sedemikian rupa, sehingga anak kekurangan 

makanan.21 

Peran Pemerintah Daerah dan tenaga kesehatan khususnya bidan dalam hal 

ini harus ekstra agar program inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif yang 

dicanangkan oleh pemerintah dapat terealisasi, dan anak mendapatkan haknya. 

Inisiasi menyusu dini bukan saja mensukseskan pemberian ASI eksklusif, tetapi 

lebih dari itu memperlihatkan hasil nyata menyelamatkan nyawa bayi. Apabila 

semua bayi segera setelah lahir diberi kesempatan menyusu sendiri dengan 

membiarkan kontak kulit ibu ke kulit bayi paling tidak selama satu jam, maka 

satu juta nyawa bayi dapat diselamatkan.22 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik menulis judul 

“Program Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif Dalam Menjamin 

Hak Anak di Klinik Utama Rawat Inap Kabupaten Semarang”.  

 

 

 

 

                                                           
21 Dwi Sunar Prasetyono,op. cit., hal. 14 
22 Saifuddin Sirajuddin, 2013, “Determinan Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini”, Jurnal Kesehatan 

Masyarakat Nasional Vol. 8, No. 3, hal.100 
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana aturan tentang Program Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI 

Eksklusif dalam rangka pemenuhan hak anak di Klinik Utama Rawat Inap 

Kabupaten Semarang? 

2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 5 

tahun 2014 tentang Inisiasi Menyusi Dini dan Pemberian ASI Eksklusif di 

Klinik Utama Rawat Inap Kabupaten Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendapat analisis aturan Program Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI 

Eksklusif dalam rangka pemenuhan hak anak di Klinik Utama Rawat Inap 

Kabupaten Semarang. 

2. Mendapat analisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Inisiasi Menyusi Dini dan Pemberian ASI 

Eksklusif di Klinik Utama Rawat Inap Kabupaten Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah dan Klinik Utama 

Rawat Inap dalam menerapkan kebijakan Peraturan Daerah Inisiasi Menyusu 

Dini dan Pemberian ASI Eksklusif di Klinik Utama Rawat Inap Kabupaten 

Semarang. 
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2. Manfaat Akademis 

Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang peraturan 

perundang-undangan terkait dengan inisiasi menyusu dini dan pemberian ASI 

Eksklusif dalam menjamin hak anak. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

sosiologis yaitu studi yang membahas aspek yuridis dan sekaligus membahas 

aspek-aspek sosial yang melingkupi gejala hukum tertentu.23 

Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah keseluruhan aturan terkait 

dengan hak anak untuk mendapatkan inisiasi menyusu dini dengan ASI 

eksklusif, sedangkan aspek sosiologis dalam penelitian ini adalah melihat 

keterterapannya dalam masyarakat terkait hak anak atas inisiasi menyusu dini 

dan ASI eksklusif. 

Penelitian hukum sosiologis memberikan arti penting pada langkah-

langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kualitatif. Penelitian 

hukum sosiologis dimulai dengan perumusan masalah dengan pengumpulan 

                                                           
23Widanti, dkk, 2015, Petunjuk Penulisan Ulasan Penelitian dan Tesis. Semarang : Penerbit Unika 

Soegijapranata, hal. 7 



15 

 

data dan pembuatan desain analisis, sedangkan seluruh proses berakhir 

dengan penarikan kesimpulan.24 

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif eksplikatif yaitu 

tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran secara tepat sifat-sifat 

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan 

penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara 

suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.25  

Penelitian ini memberikan gambaran tentang hubungan antara aturan 

hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam masyarakat tentang 

Program Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif dalam 

menjamin hak anak di Klinik Utama Rawat Inap Kabupaten Semarang. 

 

3. Jenis Data 

Pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang 

berupa wawancara maupun observasi. Data sekunder merupakan sumber data 

tambahan adalah segala bentuk dokumen, arsip dan jurnal ilmiah yang 

                                                           
24 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia 

Indonesia, hal. 35 
25 Amirudin dan  H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT 

Rajagrafindo Persada, hal 25 
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memuat hasil kajian dan penelitian yang dapat memberikan informasi awal 

untuk sebuah penelitian dilakukan.26 

a) Bahan hukum primer 

Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah: 

1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air 

Susu Ibu Eksklusif 

5) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif 

b) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah: 

1) Buku, jurnal-jurnal, dan artikel tentang inisiasi menyusu dini dan ASI 

eksklusif secara umum dan hak anak 

2) Profil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Profil Dinas 

Kesehatan Kabupaten Semarang terkait inisiasi menyusu dini dan ASI 

eksklusif. 

 

 

 

                                                           
26 Ibrahim, 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta, hal.69-70 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data, peneliti menggunakan 

metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data 

yang diperoleh langsung dari responden, sedangkan data sekunder adalah data 

yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam bentuk buku, dokumen, 

jurnal dan publikasi.27 

a) Studi Kepustakaan 

Data kepustakaan pada penelitian ini bersumber dari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, publikasi dan hasil penelitian yang 

mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.28 Data kepustakaan 

diharapkan dapat menjawab masalah penelitian. Adapun perpustakaan yang 

akan dituju adalah perpustakaan UNIKA Soegijapranata, perpustakaan 

Provinsi Jawa Tengah dan browsing internet. 

b) Studi Lapangan 

Studi lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data primer. Data 

primer dalam penelitian dapat diperoleh dari: 

1) Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang 

melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewed) yang 

                                                           
27 Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenamedia Group, hlm. 181  
28 Ibid, hal. 196 
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memberikan jawaban atas pertanyaan itu.29  Wawancara merupakan 

cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada 

yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor 

yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu 

ialah: pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang 

tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.30 

Narasumber pada penelitian ini adalah Dinas Kesehatan 

Kabupaten Semarang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, dan Keluarga Berencana, bidan koordinator KIA Puskesmas 

Ungaran, pimpinan klinik, dan ahli hukum hak asasi manusia (HAM), 

sedangkan responden pada penelitian ini adalah bidan klinik dan ibu 

bersalin.  

 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara naratif. Analisis ini dilakukan 

untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman suatu fenomena 

(understanding) dan penemuan (discovery) unsur-unsur yang belum ada 

dalam teori yang berlaku.31 

 

                                                           
29 Ibrahim, op. cit., hal.88 
30 Ronny Hanitijo Soemitro, op. cit., hal. 57 
31 Widanti, op. cit., hal.10 
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Langkah-langkah dalam melakukan analisis data: 

a) Pengumpulan data 

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan dengan cara melakukan 

wawancara kepada narasumber, kemudian data dari hasil wawancara 

tersebut diuraikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya data akan 

dikategorikan, yaitu aturan hukumnya yang terkait dengan hak asasi 

manusia (HAM), dan penerapan pemberian ASI eksklusif. 

b) Penyajian data 

Data yang diperoleh kemudian diperiksa, diteliti apakah sudah sesuai 

dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, 

setelah proses pengolahan data selesai data disusun secara sistematis dan 

disajikan dalam bentuk teks, penyajian dalam bentuk kalimat.32 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara terkait dengan Program 

Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif dalam memenuhi Hak 

Anak di Klinik Utama Rawat Inap Kabupaten Semarang, yang akan diuraikan 

dalam bentuk narasi kemudian akan ditarik kesimpulan. 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Soekidjo Notoatmojo, 2010, Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 194 
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F. Penyajian Tesis 

Penyajian tesis memuat rancangan sistematika penulisan tesis yang 

disajikan dalam 4 bab yaitu:  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah mengenai hak anak 

untuk mendapatkan inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif, 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak anak 

terkait ASI eksklusif, kasus bayi yang tidak mendapatkan ASI 

eksklusif, angka kematian bayi yang diambil dari Profil Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Profil Dinas Kesehatan 

Kabupaten Semarang, serta data studi pendahuluan yang dilakukan 

oleh peneliti. Selanjutnya rumusan masalah dibagi menjadi 2 yaitu 

menganai aturan inisiasi menyusu dini dan pemberian ASI eksklusif, 

serta pelaksanaan Peraturan Daeran Kabupaten Semarang Nomor 5 

Tahun 2014 Tentang Inisiasi Menyusu Dini. Selanjutnya yaitu tujuan 

penelitian yang dibagi menjadi 2 untuk menjawab rumusan masalah 

yang ada. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 yaitu manfaat praktis 

dan manfaat akademis. Kerangka pemikiran (kerangka konsep dan 

kerangka teori), pada kerangka konsep dibuat segitiga yang mana 

urutan dari bagian atas adalah pancasila, UUD 1945, Undang-

undang, Peraturan, dan Ketetapan. Selanjutnya metode penelitian, 
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dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dan yang terakhir 

adalah penyajian tesis. 

BAB II  : PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PROGRAM INISIASI 

MENYUSU DINI DAN ASI EKSKLUSIF 

Pada bab ini tinjauan pustaka akan diuraikan mengenai hak asasi 

manusia dalam menjamin hak anak yang didalamnya menjelaskan 

tentang pengertian hak, konsep dasar hak asasi manusia dalam 

menjamin hak anak, dan hak anak sebagai hak asasi manusia, 

selanjutnya membahas tentang inisiasi menyusu dini dan ASI 

eksklusif, dan yang terakhir membahas tentang jaminan hukum 

terhadap anak dalam program inisiasi menyusu dini dan ASI 

eksklusif, yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, 

artikel dan surat kabar.  

BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM INISIASI MENYUSU DINI DAN 

PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DALAM MENJAMIN HAK ANAK 

Pada bab ini akan menguraikan pelaksanaan program inisiasi 

menyusu dini dan ASI eksklusif di Kabupaten Semarang khususnya 

di klinik utama rawat inap, yaitu dimulai dari gambaran umum klinik 

utama rawat inap, aturan program inisiasi menyusu dini dan ASI 

eksklusif, dan pelaksanaan program inisiasi menyusu dini dan ASI 

eksklusif di klinik utama rawat inap Kabupaten Semarang. Di 
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dalamnya mencakup hasil wawancara dengan narasumber dan 

responden pada saat penelitian. 

BAB IV  : PENUTUP 

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan yang merupakan 

jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini 

dan juga akan menyampaikan saran yang diperlukan bagi pihak 

Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, klinik utama rawat inap, 

bidan koordinator Puskesmas, bidan klinik, dan pasien dan keluarga 

agar dapat dilakukan langkah perbaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


