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BAB III 

PELAKSANAAN PROGRAM INSIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN 

ASI EKSKLUSIF DALAM MENJAMIN HAK ANAK 

 

D. Gambaran Umum Klinik Utama Rawat Inap Kabupaten Semarang 

Kabupaten Semarang merupakan salah satu dari 29 kabupaten dan 6 kota 

yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 950,21 km2. 

Terdapat banyak sarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Semarang, salah 

satu diantaranya adalah Klinik Pratama sebanyak 60 klinik yang tersebar di 

seluruh daerah Kabupaten Semarang. Selanjutnya data terakhir tahun 2016 

tersedia 619 orang bidan, baik pegawai negeri maupun honorer yang tersebar di 

sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. 

 

1. Klinik Utama Rawat Inap R 

Dalam upaya memenuhi pelayanan kesehatan khususnya di bidang 

kesehatan ibu dan anak yang berkualitas Yayasan Santa Maria Abdi Kristus 

melalui salah satu unit usahanya yaitu Klinik Utama Rawat Inap R terletak di 

jalan R.A Kartini No. 207C, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, 

menjalankan pelayanan yang berkualitas mulai dari pelayanan asuhan 

kehamilan atau ante natal care (ANC), asuhan persalinan atau intra natal 

care (INC), asuhan nifas atau post natal care (PNC), asuhan bayi baru lahir 
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(BBL), imunisasi, kelas yoga dan senam hamil yang dilaksanakan setiap hari 

Selasa, Kamis dan Sabtu.  

Klinik Utama Rawat Inap R didirikan pada tanggal 25 Juli 2006. 

Rahayu memiliki arti selamat atau tentram, dengan nama tersebut diharapkan 

agar semua pelayanan persalinan yang dilakukan di klinik berjalan dengan 

selamat, baik ibu dan bayinya. Klinik Utama Rawat Inap R hanya melayani 

persalinan normal yang jumlah dokter spesialis obstetri dan ginekologi 

sebanyak 1 orang, dan jumlah bidan sebanyak 6 orang. 

 

2. Klinik Utama Rawat Inap NW 

Klinik Utama Rawat Inap NW didirikan tahun 2005 yang saat ini telah 

berusia 14 tahun. Klinik ini terletak di jalan Brigjen Katamso I No. 30A RT 

06 RW 02, Susukan, Ungaran. Awalnya merupakan klinik bersalin, namun 

setelah keluarnya peraturan peraturan baru terkait klinik, maka sejak tahun 

2011 berubah menjadi klinik utama rawat inap.  

Klinik Utama Rawat Inap NW khusus melayani persalinan normal, 

terdapat 10 orang bidan, dan 1 dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Selain 

melayani persalinan normal, Klinik Utama Rawat Inap NW juga melayani 

pemeriksaan kehamilan atau ante natal care (ANC), imunisasi, konsultasi 

kebidanan yang dilayani oleh bidan, kelas hypnobirthing yang dilaksanakan 

satu kali dalam sebulan, kelas ibu hamil yang dilaksanakan sekali dalam satu 
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minggu, dan kelas yoga ibu hamil yang dilaksanakan dua kali dalam 

seminggu. 

 

E. Aturan Hukum Mengenai Program Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian 

ASI Eksklusif 

Berbagai peraturan tentang hak anak yang diatur secara nasional maupun 

internasional. Peraturan secara nasional mulai dari UUD 1945 pada Pasal 28B 

ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. Selanjutnya UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 52 

ayat (1) menjelaskan “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, 

keluarga, masyarakat, dan negara”, selanjutnya pada ayat (2) menjelaskan “Hak 

anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan 

dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. 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). 

Selanjutnya lebih spesifik lagi membahas tentang inisiasi menyusu dan ASI 

eksklusif dapat dilihat pada UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 128 

menjelaskan bahwa: 
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(1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan 

selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.  

(2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah 

daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan 

penyediaan waktu dan fasilitas khusus. 

 

Pasal 129 menegaskan: 

(1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka 

menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. 

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Hak anak yang juga sebagai warna negara Indonesia berhak mendapat 

pelayanan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, karena anak 

belum bisa menentukan pilihannya sendiri maka tenaga kesehatan wajib 

memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga bahwa inisiasi menyusu dini sangat 

penting karena menjadi menjadi faktor utama untuk mensukseskan pemberian 

ASI eksklusif. ASI eksklusif juga sangat penting untuk anak agar tumbuh dan 

kembang anak lebih baik, dan sebagai antibody atau daya tahan tubuh yang baik 

untuk anak. 

Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu 

Eksklusif setiap pasal demi pasalnya telah menegaskan bahwa setiap ibu yang 

melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya, 

kecuali atas indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi. Jadi selain 

perkecualian diatas ibu wajib memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. 

Selanjutnya pada Pasal 9 dijelaskan bahwa “Tenaga kesehatan dan penyelenggara 
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fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap 

bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam”.  

Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu 

Eksklusif bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak bayi, memberikan 

perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif, dan meningkatkan 

peran dan dukungan keluarga, masyarakat, serta pemerintah daerah terhadap 

pemberian ASI eksklusif. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan 

sosialisasi dan memberikan pelatihan teknis konseling menyusui, dan 

menyediakan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan, serta 

membina, monitoring mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian 

program pemberian ASI eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk 

mencapai pemanfaatan pemberian ASI eksklusif secara optimal, tenaga kesehatan 

wajib memberikan informasi dan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai 

manfaat, keunggulan, serta cara dan posisi yang baik dan benar menyusui. 

Demi mensukseskan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 tentang 

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka Pemerintah Daerah Kabupaten 

Semarang membentuk peraturan daerah terkait inisiasi menyusu dini dan ASI 

eksklusif, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.5 tahun 2014 tentang 

Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif, menyatakan bahwa setiap 

ibu yang melahirkan harus diberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkan, 

kecuali atas indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi. Perda ini 

bertujuan memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi bayi 
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untuk mendapatkan hak dasar berupa ASI eksklusif.  Serta tanggungjawab 

pemerintah daerah dalam program inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif, 

seperti melaksanakan kebijakan nasional, memberikan pelatihan teknis konseling 

menyusui, sampai dengan menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi 

dan edukasi atas penyelenggaraan program inisiasi menyusu dini dan pemberian 

ASI eksklusif di wilayah daerah. 

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang juga menjelaskan mengenai 

larangan penyediaan dan pemberian susu fomula pada bayi yaitu pada Pasal 14 

menjelaskan bahwa: 

(1) Setiap tenaga kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi 

dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program 

pemberian ASI eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9, yaitu indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu 

terpisah dari bayi. 

(2) Setiap tenaga kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan 

susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat 

program pemberian ASI eksklusif. 

 

Pasal 15 menjelaskan:  

(1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu 

formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat 

pemberian ASI eksklusif kepada kepada ibu bayi dan/atau keluarganya, 

kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 

yaitu indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi. 

(2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima dan/atau 

produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI 

eksklusif. 
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Dilarangnya pemberian susu formula oleh tenaga kesehatan dalam hal ini 

bidan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus disertai dengan sanksi yang wajib 

diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang masih menyediakan susu 

formula. Adapun sanksi yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang tidak 

melaksanakan ketentuan tersebut telah ditegaskan pada Pasal 28 : 

(1) Setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan 

sebagaimana yang dimaksud, dikenakan sanksi administratif oleh  

pejabat yang berwenang berupa: 

a. teguran lisan;  

b. teguran tertulis; dan/atau  

c. pencabutan izin.  

(2) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak 

melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud, dikenakan sanksi 

administratif oleh  pejabat yang berwenang berupa: 

a. teguran lisan; dan/atau 

b. teguran tertulis.  

 

Hukum harus ditegakkan untuk kesejahteraan masyarakat, demi tercapainya 

tujuan pemenuhan hak anak secara adil. Jadi untuk tenaga kesehatan dan fasilitas 

pelayanan kesehatan yang masih memberikan dan menyediakan susu formula 

sebaiknya diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu untuk 

wilayah Kabupaten Semarang yang telah memiliki Perda yang mengatur tentang 

inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif. 

Jika dilihat dari kepastian hukum, peraturan diatas mengenai hak anak 

dalam program inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif bahwa antara peraturan 

yang satu dengan peraturan yang lain saling menguatkan dan tidak ada tumpang 

tindih peraturan. Semuanya menjamin hak anak dalam program inisiasi menyusu 
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dini dan ASI eksklusif.  Untuk mendukung peraturan yang telah ada, sebaiknya 

klinik mempunyai peraturan internal terkait inisiasi menyusu dini dan ASI 

eksklusif. Namun pada kenyataannya dari dua klinik yang dilakukan penelitian 

hanya satu klinik yang telah memiliki peraturan internal, dan klinik yang lain 

belum memiliki peraturan internal klinik. Hal ini menjadi salah satu faktor belum 

tercapainya cakupan pemberian ASI eksklusif secara nasional. Klinik yang belum 

mempunyai peraturan internal dalam melakukan tindakan hanya berpedoman 

dengan panduan asuhan persalinan normal (APN)  yang diajarkan saat dibangku 

kuliah.81 

 

F. Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif di Klinik 

Utama Rawat Inap Kabupaten Semarang  

Program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Semarang tidak hanya melindungi anak dari 

kekerasan saja, tetapi juga dalam hal pemenuhan hak-hak anak, yaitu menjamin 

dan melindungi hak-hak anak. Program yang dilakukan dinas perlindungan anak 

dalam hal ini adalah program kabupaten/kota layak anak (KLA). Kabupaten/kota 

layak anak (KLA) adalah suatu pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasi 

komitmen dan sumber daya pemerintah dan masyarakat yang terencana secara 

menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk 

pemenuhan hak-hak anak. 

                                                           
81 Wawancara dengan bidan Klinik Utama Rawat Inap Rahayu pada tanggal 25 Februari 2019. 
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Harapannya dengan adanya kabupaten layak anak, pembangunan lebih 

terarah pada pemenuhan hak anak, dengan adanya komitmen antara pemerintah 

dan masyarakat. Tujuan program kabupaten layak anak ini adalah untuk 

mendorong pembangunan dalam rangka pemenuhan hak anak. Kegiatannya 

berupa pembentukkan kader, mendorong pemerintah agar diimplementasikan 

dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan yang lebih diarahkan dalam 

pemenuhan hak anak. Begitu juga di tingkat kecamatan dan desa, hingga tahun 

2019 ini yang sudah terlaksana di 46 desa dari jumlah desa yang terdapat di 

Kabupaten Semarang sebanyak 235 desa. Saat ini sedang disusun Perda 

Kabupaten Layak Anak untuk Kabupaten Semarang, Perda ini akan mengikat 

semua unsur yang ada di pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. 

Pemenuhan hak anak dibagi dalam 5 klaster dan terperinci dalam 24 

indikator yang harus dipenuhi oleh masing-masing gugus tugas. 5 klaster itu 

adalah sebagai berikut: 
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Masing-masing klaster diatas terperinci dalam 24 indikator. Program ini 

menjadi tanggung jawab semua pihak, yang akan dipenuhi oleh masing-masing 

gugus tugas, misalnya dari dinas pendidikan pada klaster IV. Pemenuhan hak 

anak terhadap inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif masuk di klaster III yaitu 

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, dengan salah satunya indikatornya dalah 

prevalensi gizi, yaitu akan menjadi tanggung jawab gugus tugas dari dinas 

kesehatan.82 

 

                                                           
82 Wawancara dengan Kasi PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Semarang, pada tanggal 25 Februari 2019 

Klaster I 

Hak Sipil dan Kebebasan 

Klaster II 

Lingkungan Keluarga dan 

Pengasuhan Alternatif 

Klaster III 

Kesehatan Dasar dan 

Kesejahteraan 

Klaster IV 

Pendidikan, Pemanfaatan 

Waktu Luang, dan 

Kegiatan Budaya 

Klaster V 

Perlindungan Khusus 

Pemenuhan 

Hak  

Anak 

Perlindungan 

Khusus  

Anak 

Perlindungan 

Anak 

KLA 

Gambar 3.1 Klaster Pemenuhan Hak Anak 
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Program dari Dinas Kesehatan dalam inisiasi menyusu dini dan ASI 

eksklusif yaitu melaksanakan kegiatan pelatihan yang dilakukan dengan continue 

ada dua yaitu konselor menyusui dan motivator ASI. Selanjutnya ada beberapa 

program lainnya diantaranya pelatihan dan TOT pemberian makanan pada bayi 

dan anak, sosialisasi gizi buruk yang didalamnya juga mencakup pemberian ASI 

eksklusif, kegiatan ini dilakukan di puskesmas-puskesmas wilayah kerja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Semarang yang merupakan ujung tombak keberhasilan 

program, dengan melibatkan kader-kader pada tiap daerah dengan harapan akan 

muncul kelompok-kelompok pendukung ASI, karena mereka lebih mudah 

menyebarkan ke ibu-ibu yang ada disekitar mereka. Selanjutnya pihak puskesmas 

dan kader membina yang dibawahnya seperti klinik bersalin, bidan praktik 

mandiri, dan juga termasuk kantor maupun perusahaan yang berada di wilayah 

kerja puskesmas tersebut. Disamping itu, dinas kesehatan juga menyebarluaskan 

Perda Kabupaten Semarang tentang inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif, 

namun kepala dinas kesehatan belum menerbitkan SK sebagai pelaksana Perda 

tersebut. Namun sejauh ini cakupan pemberian ASI eksklusif meningkat untuk 

tiga tahun terakhir yaitu 2015 sebanyak 40%, 2016 sebanyak 45%, dan 2017 

sebanyak 50,4%. Ada kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan.  

Hasil wawancara peneliti dengan di Klinik Utama Rawat Inap R bahwa 

program inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif di klinik telah berjalan dengan 

baik, namun karena sebagian besar pasien yang bersalin merupakan rujukan 

praktik mandiri bidan (PMB), maka untuk pelaksanaan inisiasi menyusu dini dan 
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ASI eksklusif belum maksimal. Inisiasi menyusu dini dan pemberian ASI tidak 

dilakukan apabila saat melahirkan ibu mengalami robekan derajat 4 (robekan 

hingga di dinding rektum), karena dilakukan penjahitan yang banyak dan 

menyebabkan ibu tidak dapat untuk duduk dan memberikan ASI, maka harus 

diberikan susu formula dan bayi di rawat terpisah dengan ibu. Sehingga pihak 

klinik menyediakan susu formula, untuk mengantisipasi apabila ada pasien yang 

belum mampu untuk memberikan ASI kepada bayinya, dan hanya diberikan pada 

kondisi darurat saja.83 

Di Klinik Utama Rawat Inap R belum ada bidan yang mengikuti pelatihan 

dan belum ada yang memiliki sertifikat konseling menyusui dan klinik belum 

mempunyai peraturan internal terkait standar operasional prosedur (SOP) inisiasi 

menyusu dini dan ASI eksklusif. Bidan dalam melakukan tindakan hanya 

berdasarkan asuhan persalinan normal (APN) yang didapat di bangku kuliah saja. 

Selanjutnya untuk ruang pojok ASI/ruang laktasi tidak disediakan oleh klinik.84 

Hasil wawancara dengan pasien, bahwa saat melahirkan dilakukan inisiasi 

menyusu dini kurang lebih selama 10 menit, yang mana seharusnya inisiasi 

menyusu dini dilakukan paling sedikit selama 1 jam. Bidan memberikan edukasi 

bersamaan dengan tindakan dilakukan, yaitu saat meletakkan bayi di atas dada 

ibu, sehingga ibu menjadi kurang paham dengan penjelasan bidan dan hanya 

menerima setiap tindakan yang dilakukan oleh bidan. Selanjutnya dari 2 pasien 

                                                           
83 Wawancara dengan Pemegang Program Gizi DInas Kesehatan Kabupaten Semarang, pada tanggal 

21 Februari 2019 
84 Wawancara dengan bidan Klinik Utama Rawat Inap Rahayu, pada tanggal 25 Februari 2019 
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yang di wawancarai semuanya belum memberikan ASI kepada anaknya karena 

dilakukan perawatan terpisah dengan ibu, sehingga anak harus diberikan susu 

formula yang disediakan oleh klinik.85 

Hasil wawancara dengan klinik kedua yaitu Klinik Utama Rawat Inap NW 

bahwa sejak awal klinik dibangun yaitu pada tahun 2005 telah melaksanakan 

program inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif. Semua pasien yang bersalin di 

klinik adalah persalinan normal, jadi akan langsung dilakukan inisiasi menyusu 

dini setelah bayi lahir. Namun apabila bayi lahir dengan keadaan tidak normal 

misalnya bayi mengalami asfiksia maka tidak dilakukan inisiasi menyusu dini, 

dan apabila bayi mengalami dehidrasi dan demam, akan ditunda untuk pemberian 

ASI dan akan diberikan susu formula, namun sebelum memberikan susu formula 

akan dikonsulkan terlebih dahulu kepada dokter. 

Sejauh ini belum ada pasien yang menolak untuk memberikan ASI eksklusif 

kepada bayinya. Pihak klinik akan mengupayakan agar ibu bisa memberikan ASI 

eksklusif, ibu  dan bayi dirawat gabung (rooming in) dalam satu ruangan agar 

dapat menyusui bayinya kapan saja saat bayi membutuhkan (on demand). Untuk 

mencegah hal itu yang dilakukan adalah memberikan edukasi semaksimal 

mungkin, yaitu dimulai semasih masa kehamilan saat ibu melakukan pemeriksaan 

kehamilan (ANC) ke klinik. Setelah melahirkan pun akan tetap diberikan edukasi 

selama pasien masih dirawat di klinik yaitu setiap pagi dan sore hari, akan 

diajarkan bagaimana cara menyusui dan posisi menyusui yang benar. Apabila ada 

                                                           
85Wawancara dengan pasien Klinik Utama Rawat Inap Rahayu, pada tanggal 25 Februari 2019 
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pasien yang menolak untuk memberikan ASI karena kemauan dari pasien sendiri, 

maka pihak klinik menyediakan surat pertanyaatan penolakan pemberian ASI 

yang harus di tandatangani oleh orang tua/keluarga bayi, dan susu formula akan 

dibeli di luar klinik, karena klinik tidak menyediakan susu formula untuk bayi. 

Setelah pasien pulang akan dilakukan kunjungan nifas atau post natal care (PNC) 

oleh bidan untuk memberikan asuhan pasca melahirkan dan mengecek kembali 

bagaimana program ASI eksklusif selama pasien di rumah. 

Bidan yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertikat konseling menyusui 

di klinik hanya satu orang bidan dari 10 bidan, akan tetapi bidan yang lain telah 

mengikuti pelatihan untuk pra sertifikasinya. Klinik juga menyediakan ruang 

pojok ASI/ruang laktasi yang dilengkapi wastafel dan klinik telah mempunyai 

peraturan internal terkait inisiasi menyusu dini (peraturan internal klinik 

terlampir).86 

Hasil wawancara dengan pasien bahwa pasien telah mengetahui apa itu 

inisiasi menyusu dini dan ASI ekkslusif, serta memahami pentingnya inisiasi 

menyusu dini dan ASI eksklusif  mengenai manfaat untuk bayi dan untuk ibu 

sendiri. Ibu mendapat informasi dari konseling yang diberikan oleh bidan, 

bertanya kepada teman yang sudah melahirkan, dan dari internet.  Saat ini ibu 

dirawat gabung dalam satu ruangan dengan bayi dan diberikan ASI eksklusif, 

                                                           
86 Wawancara dengan pimpinan klinik dan bidan Klinik Utama Rawat Inap Ngesti Widodo, pada 

tanggal 27 Maret 2019 
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untuk kelanjutan setelah pulang ke rumah ibu akan tetap memberikan ASI 

eksklusif kepada bayinya.87 

No

. 
Nama Klinik 

Susu 

Formula 

Rawat 

Gabung 

Sertifikat 

Konseling 

Menyusui 

Peraturan 

Internal 

Klinik 

Ruang Pojok 

ASI/Ruang 

Laktasi 

1. 
Klinik Utama 

Rawat Inap R  
Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 

2. 

Klinik Utama 

Rawat Inap 

NW 

Ya Ya Ya Ya Ya 

 

Dari kedua klinik yang lakukan wawancara bahwa kedua klinik belum 

pernah dilakukan sosialisasi dari dinas kesehatan terkait program inisiasi 

menyusu dini dan ASI eksklusif maupun sosialisasi mengenai Perda Kabupaten 

Semarang No. 5 tahun 2014. Begitu juga dengan pemberian penghargaan kepada 

fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mensukseskan program inisiasi menyusu 

dini dan ASI eksklusif belum diberikan, terutama kepada Klinik Utama Rawat 

Inap NW yang telah mendukung keberhasilan pelaksanaan program dengan baik. 

Mengenai penghargaan telah dijelaskan pada Perda Kabupaten Semaran No. 5 

tahun 2015 Pasal 25 ayat (1) yaitu: “Bupati dapat memberikan penghargaan 

kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tempat sarana umum, 

perkantoran, instansi pemerintah, atau pihak swasta yang mendukung 

keberhasilan pelaksanaan IMD dan pemberian ASI eksklusif”. 

                                                           
87 Wawancara dengan pasien Klinik Utama Rawat Inap Ngesti Widodo, pada tanggal 27 Maret 2019 
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Bidan selain bertugas menolong persalinan juga sebagai fasilitator dan 

motivator di klinik yang selalu memberikan edukasi atau konseling kepada ibu 

dan keluarga bahkan sejak pemerikasaan kehamilan mengenai inisiasi menyusu 

dini dan ASI eksklusif. Memberikan edukasi sedini mungkin dapat meningkatkan 

kesadaran kepada ibu dan keluarga untuk mengetahui betapa pentingnya inisiasi 

menyusu dini dan ASI eksklusif untuk tumbuh kembang dan daya tahan tubuh 

anak. Robekan derajat 4 pada saat persalinan harusnya tidak menjadi alasan untuk 

tidak memberikan ASI eksklusif. Apabila ibu tidak mampu duduk untuk 

memberikan ASI, ibu dapat menyusui dengan posisi tidur atau setengah duduk, 

dan dengan cara yang lain yaitu memompa ASI menggunakan alat pompa ASI 

dan berikan kepada anak dengan menggunakan dot bayi.  

Jika dilihat dari asas keadilan, bahwa harus memberikan apa yang menjadi 

hak setiap orang, maka hak anak juga wajib terpenuhi. Melihat besarnya manfaat 

ASI terhadap tumbuh dan kembang anak, maka pemerintah pusat maupun daerah 

telah membuat berbagai peraturan agar dapat menjamin hak anak untuk 

mendapatkan ASI eksklusif. Agar semua anak Indonesia mendapat haknya secara 

adil, sehingga tumbuh dan kembang anak menjadi lebih baik. Selain untuk 

tumbuh dan kembang anak, ASI juga bermanfaat untuk daya tahan tubuh anak, 

agar tidak mudah terserang penyakit sebagai pembentukkan antibodi pada anak. 

Mengacu dari asas keadilan ini pula, bahwa Perda yang telah ada wajib 

dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan tanpa 

terkecuali, dan apabila didapati tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan 



62 

 

kesehatan yang menyimpang sesuai dengan Perda yang telah berlaku, maka sesuai 

dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2) wajib diberikan sanksi oleh pejabat yang 

berwenang. 

Adapun beberapa faktor penghambat dari pelaksanaan Perda Kabupaten 

Semarang No. 5 tahun 2015 adalah: 

1. Faktor Yuridis 

Dari dua klinik utama rawat inap Kabupaten Semarang yang dilakukan 

penelitian, hanya satu klinik yang mempunyai peraturan internal inisiasi 

menyusu dini dan ASI eksklusif, dan satu klinik lagi tidak mempunyai 

peraturan internal klinik. Perda telah mengatur bahwa penyelenggara tempat 

sarana umum yang didalamnya termasuk fasilitas pelayanan kesehatan wajib 

membuat peraturan internal, yaitu pada Pasal 22 menjelaskan “Pengurus 

tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib membuat 

peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI 

eksklusif”. 

Kemudian secara sanksi belum diterapkan kepada fasilitas pelayanan 

kesehatan yang masih menyediakan susu formula, dan kepada bidan yang 

masih memberikan susu formula kepada bayi. Selanjutnya belum adanya SK 

kepala dinas kesehatan untuk menjalankan Perda yang telah ada. 
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2. Faktor Teknis 

Sosialisasi dan penyuluhan ke fasilitas pelayanan kesehatan swasta 

masih kurang efesien, karena belum ada kunjungan dari pihak Dinas 

Kesehatan maupun Puskesmas. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi kembali 

oleh petugas terkait. Selanjutnya ketersediaan sarana dan prasarana juga 

menjadi salah satu penghambat program ini, dari dua klinik yang menjadi 

tempat penelitian, hanya satu klinik yang menyediakan ruang pojok 

ASI/ruang laktasi, dan klinik yang satunya belum menyediakan. Penyediaan 

ruang pojok ASI ini telah di atur pada Perda Kabupaten Semarang yaitu pada 

Pasal 17 ayat (2) bahwa “Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat 

sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau 

memerah ASI sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan”. Kemudian 

belum diberikan penghargaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah 

menjalankan program inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif, yang 

merupakan suatu penghormatan atau hadiah kepada fasilitas pelayanan 

kesehatan tersebut. 
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3. Faktor Sosial 

Dukungan suami dan keluarga sangat berpengaruh dalam program 

inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif. Dari hasil penelitian, terlihat masih 

ada ibu yang kurang memahami tentang inisiasi menyusu dini dan ASI 

eksklusif. Faktor pendukung keberhasilan program adalah dukungan dari 

keluarga dan suami, sehingga perlu diberikan edukasi untuk meningkatkan 

pemahaman dan pengetahuan dari tenaga kesehatan. 

Selain faktor penghambat, namun ada juga beberapa faktor pendukung 

keberhasilan program inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif, diantaranya: 

1. Adanya program dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan 2 kegiatan 

pelatihan yang dilakukan dengan continue yaitu konselor menyusui dan 

motivator ASI. Selanjutnya ada beberapa program lainnya diantaranya adalah 

pelatihan dan TOT pemberian makanan pada bayi dan anak, sosialisasi gizi 

buruk yang didalamnya juga mencakup pemberian ASI eksklusif. Program ini 

berjalan dengan baik, karena difokuskan kepada kader-kader, sehingga lebih 

mudah menyebarkan ke ibu-ibu yang ada di sekitar mereka. Sehingga cakupan 

pemberian ASI eksklusif meningkat selama 3 tahun terakhir. 

2. Program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Keluarga Berencana yaitu program kabupaten/kota layak anak (KLA) hingga 

desa layak anak, selain melindungi anak dari kekerasan, program ini juga 

menjamin dan melindungi hak-hak anak. Sampai saat ini program tersebut 

telah terlaksana di 46 desa yang berada di Kabupaten Semarang. Pemenuhan 
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hak anak tersebut dibagi dalam 5 klaster dan terperinci dalam 24 indikator dan 

akan bagi kepada masing-masing gugus penanggung jawab. Program inisiasi 

menyusu dini dan ASI eksklusif masuk dalam klaster III yang menjadi 

tanggung jawab gugus dinas kesehatan. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana juga bekerja sama dengan Dinas 

Kesehatan untuk menjalankan program-programnya. 

3. Di klinik rawat inap yang dijadikan tempat penelitian selalu mengupayakan 

untuk melakukan inisiasi menyusu dini dan pemberian ASI ekslusif kepada 

anak, dan memberikan edukasi baik kepada ibu maupun keluarga mengenai 

manfaat dan pentingnya inisaisi menyusu dini dan ASI eksklusif. Selanjutnya 

kepada klinik yang tidak menyediakan susu formula merupakan salah satu 

faktor yang mensukseskan program inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif. 

Rawat gabung atau yang biasa disebut dengan rooming in merupakan salah 

satu upaya mensukseskan program ASI eksklusif, karena dengan rawat 

gabung ibu bisa menyusui bayinya kapan saja. 

Jika dikaitkan dengan fungsi hukum yaitu fungsi hukum sebagai alat kontrol 

sosial yang berfungsi menetapkan tingkah laku yang dianggap dari aturan hukum, 

membedakan tingkah laku yang menyimpang dari aturan hukum dan yang tidak 

menyimpang dari aturan hukum, untuk menetapkan sanksi. Bahwa masih ada 

klinik yang menyediakan susu formula, dan belum diberikan sanksi terhadap 

klinik yang masih menjual susu formula tersebut, juga merupakan bagian dari 

fungsi hukum sebagai instrumen politik. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
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nomor 5 tahun 2014 dibuat untuk melindungi kepentingan agar pelaksanaan 

inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif berjalan dengan maksimal dan hak anak 

dapat terpenuhi, yaitu sebagai wujud fungsi hukum sebagai rekayasa sosial. Perda 

merupakan simbol atau sarana untuk mensukseskan program pemerintah 

khususnya di Kabupaten Semarang, dan sebagai integrator hukum berfungsi agar 

peraturan daerah yang dibuat dapat dijalankan dengan tertib di semua pelayanan 

fasilitas kesehatan yang ada, tanpa terkecuali. 

Sejauh ini pelaksanaan Perda Kabupaten Semarang terkait inisiasi menyusu 

dini dan ASI eksklusif sudah berjalan dengan baik, terbukti dari cakupan yang 

semakin meningkat selama 3 tahun terakhir, walaupun peningkatannya tidak 

terlalu signifikan. Jika dikaitkan dengan asas kemanfaatan, menurut Prof. Subekti 

bahwa tujuan hukum adalah melayani kehendak negara yakni mendatangkan 

kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.88 Maka aturan yang telah ada 

harusnya dilakukan atau diterapkan oleh siapapun tanpa terkecuali, agar 

mendatangkan kebahagian bagi rakyat yang dalam hal ini adalah anak 

mendapatkan haknya yaitu mendapat inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif.  

Pembinaan dan pengawasan program inisiasi menyusu dini dan ASI 

eksklusif telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 5 tahun 

2015 pada Pasal 26 bahwa: 

 

                                                           
88Titik Triwulan Tutik, op.cit., hal. 227 
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(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

IMD dan program pemberian ASI eksklusif. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditujukan untuk: 

a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, 

fasilitas pelayanan kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan 

dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan IMD dan program 

pemberian ASI eksklusif; 

b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk 

keberhasilan pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI 

eksklusif; dan 

c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan 

penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan pelaksanaan IMD 

dan program pemberian ASI eksklusif. 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui: 

a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI eksklusif; 

b. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga 

terlatih; dan/atau 

c. monitoring dan evaluasi. 

(4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat. 

 

Pasal 27 menjelaskan: 

 

(1) Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan peraturan daerah ini 

ditugaskan kepada SKPD yang membidangi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD 

yang membidangi dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan SKPD 

terkait. 

 

Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) yang membidangi dalam hal ini 

adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang yang bekerja sama dengan 

Puskesmas dan bidan desa. Proses monitoring dilakukan dari bawah yaitu dari 

bidan desa yang bertugas di wilayah kerja  klinik tersebut. Klinik memberikan 

laporan ke bidan desa setiap 3 bulan sekali, selanjutkan bidan desa merekap 

semua data dan menyerahkan ke bagian gizi puskesmas di kecamatan, selanjutnya 
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dari puskesmas menyerahkan ke pemegang program gizi dinas kesehatan 

kabupaten. Untuk memastikan laporan yang diberikan oleh klinik, bidan desa 

melakukan kunjungan ke rumah ibu bersalin di wilayah kerjanya misalnya 

menanyakan ibu hamil melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan mana, sembari 

menanyakan proses persalinannya dan apakah bayi sudah dilakukan imunisasi 

awal atau belum, dan yang menjadi data pendukungnya adalah buku KIA.89 

Pengawasan, monitoring, dan mengevaluasinya, dilakukan supervisi dan 

petugas melihat langsung pendampingan pada ibu-ibu yang menyusui, dan juga 

dilihat dari data yang masuk ke dinas kesehatan, apakah ada peningkatan atau 

tidak  terkait program yang dijalankan. Selanjutnya untuk penghargaan kepada 

fasilitas kesehatan yang menjalankan program inisiasi menyusu dini dan ASI 

eksklusif sejauh ini belum ada penghargaan, akan tetapi untuk perusahaan sudah 

ada yang memberikan penghargaan kepada karyawannya yang bersedia 

menjalankan program tersebut dan memerah ASI di ruangan yang disediakan oleh 

perusahaan, dan penghargaan tersebut di berikan oleh perusaahn itu sendiri, 

seperti Buana Inti Garment, Ungaran Sari Garmen, dan Sido Muncul.90 

 

 

 

 

                                                           
89 Wawancara dengan Bidan Koordinator KIA Puskesmas Ungaran, pada tanggal 13 Juni 2019. 
90 Wawancara dengan Pemegang Program Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, pada tanggal 

21 Februari 2019. 


