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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aturan Hukum Mengenai Program Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI 

Eksklusif 

Hak anak telah diatur secara nasional maupun internasional. Secara 

internasional, peraturan ini telah diratifikasi menjadi Keputusan Presiden 

Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The 

Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Peraturan secara nasional yaitu 

UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 

52. Hak anak merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara 

bahkan sejak anak dalam kandungan.  

Selanjutnya lebih spesifik lagi membahas tentang inisiasi menyusu dan 

ASI eksklusif dapat dilihat pada UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, 

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

Eksklusif, hingga Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.5 tahun 2014 

tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif, semuanya 

menegaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan wajib dilakukan inisiasi 

menyusu dini segera setelah lahir hingga 1 jam, dan wajib memberikan ASI 

eksklusif hingga usia 6 bulan, kecuali atas indikasi medis, ibu tidak ada, atau 
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ibu terpisah dari bayi. Jadi selain perkecualian diatas ibu wajib memberikan 

ASI eksklusif kepada bayinya. 

 Jika dilihat dari kepastian hukum mengenai hak anak, inisiasi mneyusu 

dini dan ASI eksklusif, telah banyak peraturan yang mengaturnya, sehingga 

mendapat kejelasan hak anak menurut hukum, dan dapat menjadi pedoman 

bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan pelayanan medis di fasilitas 

pelayanan kesehatan. Peraturan 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 

dini dan ASI eksklusif untuk tumbuh dan kembangnya secara optimal. 

 

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

Utama Rawat Inap Kabupaten Semarang  

Kabupaten Semarang melalui Dinas P3AKB mempunyai program yaitu 

Kabupaten/kota Layak Anak (KLA), yang merupakan suatu pembangunan 

kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya 

pemerintah dan masyarakat yang terencana dan menyeluruh dan berkelanjutan 

dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. 

Pemenuhan hak anak dibagi dalam 5 klaster, untuk menjalankan klaster ini 

Dinas P3AKB bekerja sama dengan masing-masing gugus tugas. Pemenuhan 

hak anak terhadap inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif berada pada klaster 
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III yaitu kesehatan dasar dan kesejahteraan, dengan salah satu indikatornya 

adalah prevalensi gizi, yaitu menjadi tanggungjawab gugus tugas Dinas 

Kesehatan. 

Dinas Kesehatan dalam menjamin hak anak dalam program inisiasi 

menyusu dini dan ASI eksklusif 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. 

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 dari 

puskesmas menyerahkan ke pemegang program gizi dinas kesehatan 

kabupaten. Selanjutnya melihat data yang masuk ke dinas kesehatan apakah 

ada peningkatan atau tidak terkait program yang dijalankan. 

Faktor penghambat pelaksanaan program inisiasi menyusu dini dan ASI 

eksklusif ini yaitu faktor yuridis yaitu masih ada klinik yang belum 

mempunyai peraturan internal klinik, meskipun telah diatur di Perda 
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Kabupaten Semarang Pasal 22 bahwa wajib membuat peraturan internal untuk 

mendukung keberhasilan program, dan belum diterapkannya sanksi kepada 

fasilitas penyelenggara kesehatan yang masih menyediakan dan memberikan 

susu formula kepada anak. Faktor penghambat secara teknis yaitu sosialisasi 

dan penyuluhan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang efesien, 

sehingga perlu adanya sosialisasi kembali terkait program inisiasi menyusu 

dini dan ASI eksklusif hingga ke fasilitas pelayanan kesehatan swasta, dan 

klinik yang belum menyediakan ruang pojok ASI/ruang laktasi.  

Faktor pendukungnya yaitu dengan adanya program dari Dinas 

Kesehatan dan Dinas P3AKB dapat meningkatkan cakupan pemberian ASI 

eksklusif, selanjutnya klinik yang selalu mengupayakan untuk melakukan 

inisiasi menyusu dini dan pemberian ASI eksklusif dengan memberikan 

edukasi kepada ibu dan keluarga, serta tidak menyediakan susu formula di 

klinik. 

Dari kebijakan yang telah ada, pelaksanaan program inisaisi menyusu 

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

jumlah pemberian ASI eksklusif yang semakin meningkat selama 3 tahun 

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

sebanyak 50,4%. Jika dilihat dari asas keadilan, bahwa harus memberikan apa 

yang menjadi hak setiap orang, maka hak anak juga wajib terpenuhi. Agar 

semua anak Indonesia mendapat haknya secara adil, sehingga tumbuh dan 

kembang anak menjadi lebih baik. Jika dikaitkan dengan asas kemanfaatan, 
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bahwa tujuan hukum adalah melayani kehendak negara yakni mendatangkan 

kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.  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.  

B. Saran  

1. Dinas Kesehatan 

Untuk mensukseskan program inisiasi menyusu dini dan ASI 

eksklusif, dinas kesehatan melakukan sosialisasi kembali dan penyuluhan 

hingga di fasilitas pelayanan kesehatan swasta, serta mampu memonitoring 

dan mengevaluasi program apakah telah berjalan dengan baik. Selanjutnya 

memberikan sanksi kepada tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan 

yang melanggar peraturan sesuai dengan Perda Kabupaten Semarang No. 5 

tahun 2014. Memberikan penghargaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan 

yang telah mendukung keberhasilan program inisiasi menyusu dini dan ASI 

eksklusif, dan membuat SK kepala dinas untuk melaksanakan Perda yang 

telah ada. 

 

 

 

 



74 

 

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 

Berencana 

Untuk mensukseskan program Kabupaten/kota Layak Anak, 

diharapkan ikut mensosialisasikan dan kampanye program yang telah ada, 

serta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dan bekerja sama dengan 

organisasi-organisasi perempuan untuk menjalan program. 

 

3. Klinik Utama Rawat Inap 

Diharapkan mampu menjalankan dengan baik Peraturan Daerah 

Kabupaten Semarang No. 5 tahun 2014, memberikan hak bayi yaitu inisiasi 

menyusu dini dan ASI eksklusif, serta memberikan informasi dan edukasi 

kepada ibu dan keluarga, menyediakan konselor dan motivator ASI di klinik, 

melakukan rawat gabung ibu dan bayi, memiliki peraturan internal, dan 

menyediakan ruang pojok ASI/ruang laktasi.  

 

4. Bidan dan IBI 

Turut serta mensukseskan program inisiai menyusu dini dan ASI 

eksklusif dengan tidak memberikan susu formula kepada bayi, dan 

memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga manfaat inisiasi mneyusu dini 

dan ASI eksklusif, sehingga hak anak dapat terpenuhi. Memperkenalkan 

proram inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif sejah proses ANC dan kelas 

ibu hamil. Selanjutnya IBI dapat menyarankan, menekankan kepada para 
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anggota untuk melaksanakan program pemerintah, serta tidak bekerja sama 

dengan produsen susu formula, memberikan teguran dan sanksi kepada 

anggota yang melanggar peraturan. 

 

5. Pasien dan Keluarga 

Pasien dan keluarga diharapkan mendukung program dan memahami 

pentingnya inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif, serta keluarga 

memberikan dukungan yang sepenuhnya kepada ibu dan bayi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


