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ABSTRACT
Bancground : Breastfeeding is one of the early attempts of a human being to get a healthy
and prosperous life. It is listed in Sustainable Development Goals (SDGs). The era of
globalization drives most women of reproductive age currently to choose to work. There are
several factors that can obstructed exclusive breastfeeding by working mothers. In order to
support exclusive breastfeeding,the government published regulation number 33 year 2012 and
joint regulation of three ministers about Increased Exclusive Breastfeeding in the Workplace in
2008. Bantul Regent has also issued decree number 82 year 2012 about Exclusive Breasfeeding.
Purpose : In general, this study is aimed to analyze the implementation of the policy of
Bantul Regency Regulation number 82 year 2012about exclusive Breastfeeding in the district of
Bantulin 2017.
Method : This study uses qualitative methods and case study. Data are collected by
observation and indepth interview. Analysis of data is conducted using content analysis and
perspective emic.
Results : Socialization has involved cross-sectoral policy. TheRegional Health
Department and the communityhealth center have formed and run a supporting program of
exclusive breastfeeding policy. Support from the company to this policy can be implemented in
the form of provision of lactation space in the enterprise areaand permission to do the exclusive
breastfeeding at the company.
Conclusion : Only few companies have implemented the policy for only few attended the
dissemination of the policy. In the mean time, there are some companies that do not provide
access to the Regional Health Department to visit the company although the Regional Health
Department has partnered with the Regional Department of Labor and Administration.
Keywords: Policy, Exclusive Breastfeeding, Working Mothers
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PENDAHULUAN
Pemberian ASI eksklusif yaitu
memberikan ASI saja sampai bayi berumur
enam bulan sebagai upaya untuk menurunkan
angka kesakitan dan kematian anak
merupakan rekomendasi dari United Nation
Childrens (UNICEF) dan World Health
Organization (WHO) (1). Kualitas kesehatan
bayi dan balita akan memburuk apabila hanya
sedikit bayi yang mendapatkan ASI eksklusif
(2,3). Cakupan pemberian ASI eksklusif di
Asia Selatan pada tahun 2000 yaitu 47%
mengalami peningkatan pada tahun 2015
yaitu 64% (4).
Menurut data UNICEF, cakupan ASI
eksklusif di Indonesia tahun 2012 masih
rendah yaitu 41,5% belum memenuhi target
dari UNICEF yaitu 46% untuk tahun 2015 (5).
Riwayat keberhasilan ASI eksklusif pada
anak usia 6-23 bulan tahun 2013 di Indonesia
yaitu 25,85% (6). Menurut Riskesdas tahun
2013, cakupan pemberian ASIeksklusif pada
bayi dibawah usia 6 bulan di Indonesia adalah
54,3% dan di wilayah D.I Yogyakarta yaitu
67,9% (7). Cakupan pemberian ASI di Bantul
Tahun 2015 adalah 74,73%, belum mencapai
target Nasional yaitu 80% (9). Sebanyak
53,8% ibu di Kecamatan Sedayu tidak
memberikan ASI eksklusif
(8). Indah
Rahmawati Nur dalam penelitiannya di Desa
Timbulharjo Sewon Bantul tahun 2016,
menunjukkan bahwa distribusi atau cakupan
ASI eksklusif masih rendah yaitu 30,3% (10).
Penerapan pemberian ASI eksklusif belum
dilaksanakan dengan optimal. Era globalisasi
membuat sebagian besar wanita usia
produktif saat ini memilih bekerja di luar
rumah dibandingkan hanya menjadi ibu
rumah tangga. Penduduk wanita usia 15 tahun
ke atas yang bekerja di Yogyakarta, adalah
852.625 orang pada tahun 2013 mengalami
peningkatan menjadi 872.610 orang pada

tahun 2014 (11). Presentase penduduk wanita
usia 15-24 tahun yang bekerja di Bantul tahun
2013 adalah 12,21% lebih tinggi dari
penduduk pria yaitu 8,08%. Presentase
penduduk usia 25-54 tahun yang bekerja di
Bantul tahun 2013 adalah yaitu wanita
68,81% dan pria 74,57% (12). Maulida,
Afifah dan Pitta Sari dalam penelitiannya di
Sedayu Yogyakarta tahun 2015 menunjukkan
sebagian besar ibu yang menjadi responden
berusia 20-35 tahun yaitu 72,9% dan hampir
setengah dari ibu menyusui sambil bekerja di
luar rumah yaitu 43,7% (2).
Dalam rangka mendukung keberhasilan
pemberian ASI eksklusif, diterbitkan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 tahun
2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif serta
peraturan bersama antara 3 menteri yaitu
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan,
Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi serta
Menteri Kesehatan Tahun 2008 tentang
Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama
Waktu Kerja Di Tempat Kerja (4,13). Bupati
Bantul juga telah menerbitkan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Pemberian Air Susu Eksklusif (14).
Membentuk tempat kerja ramah laktasi
merupakan salah satu implementasi kebijakan
tentang pemberian ASI eksklusif dan
dukungan yang dapat diberikan bagi ibu
menyusui yang bekerja (15).
Penelitian Dewi, Suparwati dan Suryawati
di Kabupaten Kebumen tahun 2013,
menunjukkan bahwa program ASI eksklusif
sudah berjalan namun masih ada beberapa
permasalahan diantaranya masih kurangnya
komunikasi antara Dinas dengan bidan di
Puskesmas yaitu belum adanya sosialisasi
langsung dari Pihak Dinas Kesehatan kepada
pelaksanan di tingkat Puskesmas (16). Tidak
adanya Peraturan Daerah atau Peraturan
Bupati menyebabkan tidak adanya petunjuk
pelaksana yang mengatur lebih lanjut tentang
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teknis operasional pelaksanaan ASI eksklusif
(16). Berdasarkan latar belakang tersebut,
maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian tentang implementasi kebijakan
Peraturan Bupati Bantul nomor 82 tahun 2012
tentang ASI eksklusif di Kabupaten Bantul
tahun 2017.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini menggunakan Metode
kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan
merupakan bagian dari penelitian Payung
tentang ASI ekskslusif pada wanita pekerja di
perusahaan Kabupaten Bantul 2017 yang
pelaksanaannya di koordinasikan oleh
ACHEAF (Alma Ata Center For Healthy Life
and Food). Adapun variabel yang diteliti pada
penelitian payung ini adalah tingkat
pendidikan, pengetahuan tentang ASI,
pengetahuan tentang, inisiasi menyusu dini
(IMD), menejemen laktasi, sikap ibu,
motivasi ibu pelayanan ANC, fasilitas
menyusui ditempat kerja dan kebijakan terkait
pemberian ASI eksklusif. Dalam penelitian
ini terpilih sembilan perusahaan, dan yang
terpilih untuk kepentingan penelitian
kualitatif terdiri dari empat perusahaan besar
yang memiliki pekerja lebih dari 200
karyawan. Teknik pengambilan sampel pada
penelitian ini yaitu teknik probability
proportional to size (PPS). Detail dari
penelitian ini teleh disebutkan dalam
penelitian Ratnasari (17).
Informan dalam penelitian ini adalah
pekerja wanita di pabrik atau perusahaan
besar yang memiliki anak usia 6-12 bulan di
Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta yang
berjumlah 8 orang. Sedangkan informan
utama (key informan) adalah staf Kesehatan
Keluarga Dinas Kesehatan Bantul dan
petugas Puskesmas yang terdiri dari 5 orang

dan dari pihak perusahaan terdiri dari 5 orang
yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 –
Februari 2017. Data diambil dengan cara
wawancara mendalam menggunakan
pedoman wawancara dan direkam
menggunakan recorder. Validitas data dalam
hal ini peneliti menggunakan 2 jenis
triangulasi yaitu triangulasi sumber dn
trianguasi teknik. Triangulasi sumber adalah
melakukan cross check dengan fakta dari
sumber lainnya terkait untuk menggali topic
yang sama. Triangulasi teknik yang
dilgunakan adalah wawancara mendalam dan
observasi. Izin etis diberikan oleh Komite
Etika Dewan Universitas Alma Ata
Yogyakarta. Analisis data diperoleh dari
berbagai sumber, dengan menggunakan
teknik pengumpulan data yang bermacam –
macam sumber (trianggulasi), dan dilakukan
secara terus menerus hingga datanya jenuh.
Dalam menganalisis data ada beberapa yang
perlu diperhatikan yaitu data reduction,
analysis data dan conclution drawing /
verification.
HASIL DAN BAHASAN
Karakteristik Informan
Informan ibu bekerja berjumlah 8 orang
yang memiliki jenis pekerjaan atau jabatan
yang berbeda. Dari 8 orang ibu bekerja, hanya
2 orang yang menyusui secara eksklusif (17).
Lama bekerja masing-masing ibu bervariasi,
mulai dari 2 tahun hingga 17 tahun.
Karakteristik informan ibu menyusui
dalam penelitian ini yaitu termasuk usia
produktif. Dengan lama bekerja yang
bervariasi antara 2 sampai 17 tahun. Untuk
kategori pendidikan di bagi menjadi tinggi (≥
SMA) dan rendah (< SMA). Sebagian besar
informan berpendidikan tinggi. Sedangkan
untuk kategori Unit kerja terdiri dari 2
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Tabel 1.Karakteristik Informan Ibu Bekerja di Perusahaan Kabupaten Batul.
Kode
Informan

Umur

Pendidikan

Pekerjaan

Lamanya
Bekerja

Status Menyusui

1.

IA

35

SMP

Produksi

13 tahun

Tidak ASI

2.

IB

35

SMP

Staf

3,5 tahun

Tidak ASI

3.

IC

23

SMA

Produksi

3 tahun

Tidak ASI

4.

ID

29

Perguruan Tinggi

Produksi

2 tahun

ASI

5.

IE

26

SMA

Produksi

6 tahun

ASI

6.

IF

32

SMA

Produksi

2 tahun

Tidak ASI

7.

IG

34

SMP

Produksi

3 tahun

Tidak ASI

8.

IH

35

SMA

Produksi

17 tahun

Tidak ASI

No

kategori yaitu bagian produksi dan staf.
Seluruh informan ini merupakan pekerja
wanita yang ada di ruang lingkup perusahaan
yang ada di Kabupaten Bantul yang memiliki
anak umur 6 – 12 bulan dan bersedia untuk
menjadi responden.

Karakteristik Key Informan Petugas
Kesehatan
Karakteristik key informan yang
diwawancarai adalah pengelola perusahaan
berjumlah 5 orang terdiri dari staf HRD, staf
bidang K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja),
dan staf klinik. Informan telah memenuhi
kriteria yaitu lama bekerja minimal 3 tahun.
Lama bekerja ditentukan minimal 3 tahun
dengan pertimbangan bahwa responden sudah
menguasai bidangnya serta mengetahui data
dan informasi yang akan ditanyakan oleh
peneliti.

Tabel 2.Karakteristik Informan Pengelola Perusahaan di Kabupaten Bantul
No.

Kode Informan

Umur

Pekerjaan

Pendidikan Terakhir

Lama Bekerja

1.

IA1

36

Staf HRD

SMA

8 tahun

2.

IA2

30

Staf Klinik

Perguruan Tinggi

3,5 tahun

3.

IA3

37

Staf Klinik

Perguruan Tinggi

3 tahun

4.

IA4

39

Staf K3

Perguruan Tinggi

14 tahun

5.

IA5

30

Staf Klinik

Perguruan Tinggi

3 tahun
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Karakteristik Key Informan Pihak Perusahaan
Tabel 3. Karakteristik Informan Petugas Puskesmas
dan Informan Utama staf Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
No.

Kode Key Informan

Pendidikan Terakhir

Pekerjaan

Lama Bekerja

1.

IB1

D4

Dinas Kesehatan Bantul

5 tahun

2.

IB2

S1

Staf Gizi Puskesmas 1

7 tahun

3.

IB3

D4

Staf Gizi Puskesmas 2

10 tahun

4.

IB4

S2

Kepala Puskesmas

23 tahun

5.

IB5

D3

Staf UKK

3 tahun di UKK

“Sosialisasi Perbup, iyah. Bahwa harus e
patuh dengan Perbup, artinya kan ini di
wilayah Kabupaten jadi payung
hukumnya itu kan Perbup.” (informan B1)

Informan petugas Puskesmas terdiri dari
Kepala Puskesmas, staf Gizi, dan staf UKK
(Usaha Kesehatan Kerja) yang berjumlah 4
orang. Staf Kesehatan Keluarga di Dinas
Kesehatan Kabupaaten Bantul sebagai
informan utama.
Sosialisasi Kebijakan
Berdasarkan hasil penelitian proses
sosialisasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan
dengan mengundang pihak-pihak terkait
seperti perwakilan petugas di fasilitas
pelayananan kesehatan Kabupaten Bantul
diantaranya Rumah Sakit Daerah, Rumah
Sakit Swasta, Bidan Praktek Swasta atau
Bidan Praktek Mandiri, Puskesmas wilayah
Bantul dan juga melibatkan lintas sektor
seperti SKPD (Satuan Kerja Perangat Daerah)
atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Dari pihak Puskesmas juga melakukan
sosialisasi ke masyarakat lewat kader, rapat
desa dan melibatkan llintas sektor seperti
Muspika (Musyawarah Pimpinan
Kecamatan) atau Forkompimcam (Forum
Komunikasi Pimpinan Kecamatan). Berikut
ini beberapa pernyataannya dari key informan
(Dinas Kesehatan):

“Ke lintas sektor, ke staf SKPD (Satuan
Kerja Perangkat Daerah)” (informan B1)
“Fasyankes yang ada di wilayah. Fasilitas
pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit,
klinik, Puskesmas, sampai kita ke
perusahaan sudah.” (informan B1)
Sosialisasi ke Perusahaan mulai dilakukan
sejak tahun 2015, namun respon dari
perusahaan untuk menghadiri sosialisasi
masih kecil. Berdasarkan hasil wawancara
dengan pihak Dinas Kesehatan dari 20
perusahaan yang diundang hanya sekitar 4
perusahaan yang hadir di sosialisasi. Dinas
Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Tenaga
Kerja untuk berkunjung ke perusahaan namun
ada beberapa perusahaan yang tidak memberi
akses atau izin. Proses penyusunan kebijakan
terdiri dari bagaimana kebijakan dimulai,
dikembangkan atau disusun, dinegoisasi,
dikomunikasikan, dilaksanakan dan
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dievaluasi (18). Sosialisasi merupakan salah
satu tahap atau cara bagaimana suatu
kebijakan dikomunikasikan ke pihak pihak
yang terkait dalam kebijakan tersebut. Agar
suatu kebijakan dapat diketahui, dipatuhi dan
dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin
dicapai dalam pembuatan kebijakan. Berikut
beberapa pernyataan dari informan (petugas
Puskesmas)
“Terus ada sosialisasi ke BPS, Bidan
Praktek Swasta, ke Rumah Sakit. He'em,
sosialisasi dan pendampingan ya.”
(infoman B2)
“Ya sosialisasi Perbup itu, nomer satu.
Jadi kan sudah ada, payung hukumnya,
dilaksanakan sosialisasi. Kalau kemudian
yang sampai ke, e, kemudian ke ini ya,
lintas sektor ya mungkin yang di tingkat
Kabupaten. Kemudian ke perusahaanperusahaan.” (informan B3)
“Diundang.”
“Kalau tepatnya saya lupa, tapi ya kalau 2
tahunan lebih udah.” (informan B3)
Berikut pernyataan yang sama dari informan
(pengelola perusahaan):
“Sosialisai ASI eksklusif dari Dinkes
sudah ke tim untuk penanganan fasilitas
ruang laktasi.” (informan A4)
“Akhir tahun kemaren”
“Agendanya tentang, “Sama, dari ini,
untuk konselor ASI.” (informan A2)
Berdasarkan hasil penelitian pengawasan
yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu
dengan melakukan pendampingan, dan
monitoring evaluasi, dan kunjungan rutin ke
fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
termasuk ke Puskesmas. Selain itu Dinas

Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Tenaga
Kerja dan organisasi profesi untuk melakukan
kunjungan ke perusahaan dan ada desiminasi
dari hasil kunjungan tersebut. Berikut
pernyataan dari key informan (Dinas
Kesehatan):
“Ada, dengan organisasi profesi, seperti
IDI, IBI, Persagi. Iya itu.”
“Kemudian kita juga menggandeng IMI.
terus dari rumah sakit rumah sakit swasta.
iya, kita menggandeng ee Santa Elisabet
yang juga disana sudah bagus sekali,
dukungan pada ASI eksklusifnya, baik
ruang laktasi, IMD dan sebagainya,
disana sudah e berjalan, dari tahun
2015.” (informan B1)
“Iya. Jadi kita timnya monev tadi, ke
perusahaan ke Fasyankes itu ada dari IBI,
dari Persagi, dari IDI. Ada, Iya.”
(informan B1)
Hasil penelitian ni sejalan dengan
penelitian Dewi, Suparwati dan Suryawati di
Kabupaten Kebumen tahun 2013,
menunjukkan bahwa program ASI eksklusif
sudah berjalan namun masih ada beberapa
permasalahan diantaranya masih kurangnya
komunikasi antara Dinas dengan bidan di
Puskesmas yaitu belum adanya sosialisasi
langsung dari Pihak Dinas Kesehatan kepada
pelaksanan di tingkat Puskesmas (16).
Program Pendukung Kebijakan
Peraturan Bupati Bantul
Program pendukung merupakan salah satu
upaya untuk mewujudkan implementasi atau
penerapan kebijakan agar lebih optimal di
semua lintas sektor. Program pendukung
kebijakan terkait pemberian ASI eksklusif di
Dinas Kesehatan diantaranya sosialisasi,
pendampingan, monitoring evaluasi,
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pembentukan fasilitator ASI, pembentukan
konselor ASI. Pembentukan konselor ASI
yaitu berasal dari tenaga dokter, bidan atau
gizi dari Puskesmas di wilayah Bantul. Setiap
Puskesmas mengirimkan 2 orang perwakilan
sebagai konselor ASI. Berikut pernyataan dari
key informan (Dinas Kesehatan):
“Ya, kita pertama sudah sosialisasi,
kemudian kita, pendampingan. Iya jadi
yang sudah disosialisasi itu kita kunjungi,
didampingi, di monev, itu dua kali pada
bulan April dan Oktober.” (informan B1)

Puskesmas juga telah menmbentuk
program pendukung kebijakan terkait ASI di
Kabupaten Bantul sepeti KP Ibu, motivator
lansia, konseling, pelayanan ANC terpadu,
dan motivator ASI. Berikut pernyataan dari
informan (petugas Puskesmas) :
“Ada, KKP ibu, Motivator Lansia.”
“Kalau yang Lansia tahun 2015. Kan
biasane nek ibu bekerja, bayi diberikan ke,
neneknya.” (informan B2)
“Kan tadi petugas yang jadi, yang sudah
dilatih tadi, konselor itu yang membeikan
informasi ke teman-teman karyawan.”
(informan B3)

“Kemudian kita juga membentuk ada
konselor, fasilitator ASI, itu sudah
melatih.”
“Yang dilatih itu bidan, kalau yang
konselor, kemudian dari konselor, tiaptiap Puskesmas melatih kader, namanya
fasilitatr ASI.Ya, ini dari tahun 2012 kita
punya konselor ASI. Ya, ini sekitar 88,
ada.” (informan B1)

“Sudah ada motivator ASI. Ya kita sudah,
ya kita sudah e apa, melatih kader sebagai
motivator ASI.” (informan B3)
“Kemudian kita, ehm memberikan
sosialisasi juga ke masyarakat lewat
beberapa hal. Salah satunya ya ke, melalui
pertemuan kader desa, melalui forum
kesehatan desa. Di Desa Siaga.”
(informan B3)

Pernyataan yang sama disampaikan oleh
informan (petugas Puskesmas):
“Kalau tingkat Puskesmas ya kita memang
ada tenaga yang sebagai konselor. Itu
yang disosialisasi, kita ada dua, tenaga
kita yang sebagai konselor. Dokter sama
bidan.” (informan B3)
“Ada si sebenernya yang di Kabupaten
Bantul itu yang ternyata ada puskesmas
yang jadi konselornya Gizi.”
“Kebetulan yang disini, yang ditunjuk itu
bidan sama dokter.” (informan B3)
“Terus ini ada anu ya, konselor ASI. Iya,
sudah, sudah dilatih, dokter sama bidan.”
(informan B4)

“Dan kita juga dengan bertemu mulai dari
ANC Terpadu. Eh mulai dari calon
pengantin malah ya, ANC Terpadu, paling
tidak, sekali gitu, sudah pernah kontak
dengan ibu hamil ya.” (informan B3)

Hasil penelitian ini sejalan didukung oleh
penelitian Ekawati, Parlindungan dan Morita
tentang kampanye progam pemberian ASI
eksklusif di Kota Administrasi Jakarta Utara
tahun 2015 menunjukkan bahwa untuk
mewujudkan keberhasilan kegiatan
dibutuhkan kerjasama yang baik dari lembaga
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Pemerintah serta masyarakat terkait program
ini (19). Dalam penelitian ini, program
pendukung ASI yang dilaksanakan berkaitan
dengan Pekan ASI Sedunia meliputi kerjsama
dengan Mall Kelapa Gading dan PT Mandom
dalam penyediaan ruang menyusui, kelas ibu
hamil, pembentukan Kelompok Pendukung
Ibu, promosi kesehatan ibu hamil, sosialisasi
Peraturan Pemerintah tentang ASI eksklusif
oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas, serta
pelathan motivator ASI (19).
Penggunaan dan Promosi Susu Formula
oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten
Bantul
Berdasarkan hasil penelitian, pihak Dinas
Kesehatan dan Puskesmas tidak
diperbolehkan bekerjasama dengan produsen
susu formula. Sesuai dengan Peraturan Bupati
Bantul pasal 12 dan 13 nomor 82 tahun 2012
bahwa “setiap tenaga kesehatan dan fasilitas
pelayanan kesehatan dilarang menerima
dan/atau mempromosikan susu formula
dan/atau produk bayi lainnya yang dapat
menghambat program pemberian asi
eksklusif” (14). Berikut pernyataan dari
informan (Dinas Kesehatan):
“Bahwa kita sudah punya Perbup yang
memayungi kalu ada promosi sufor, itu
sebaiknya, atau dii tolak, naah. Di
Puskesmas sudah tidak menerima, e
promosi-promosi sufor lagi.” (informan
B1)
Pernyataan yang sama dari informan (petugas
Puskesmas):
“O ndak boleh ya sekarang, he'eh,
kerjasama dengan itu, untuk bayi kurang
dari berapa, 3 tahun apa berapa, memang
tidak boleh.” (informan B4)

“Iya. Kan kita sebetulnya dari tenaga
kesehatan sebetulnya sudah e tidak
diperbolehkan untuk bekerjasama, e
dengan beberapa perusahaan yang
memang dimungkinkan nanti bisa
menggagalkan ASI eksklusif di
masyarakat.” (informan B3)
Berdasarkan hasil penelitian Indrawanto
(2017) sebagian besar ibu yang tidak
menyusui secara eksklusif, memberikan susu
formula kepada bayinya (20). Sebagian ibu
memberikan susu formula pada umur satu
setengah bulan, bersamaan dengan selesainya
masa cuti melahirkan (20). Berikut
pernyataan dari informan (ibu bekerja) :
“Sudah, sudah, ya semenjak di tinggal
kerja 1 setengah bulan, iya iya.”
(informan F)
Kalo kemarin – kemarin selama 6 bulan
nggak. Kalo sekarang sekarang sesekali
aku cobain. Tapi lebih banyak ke ASI nya
sih. Cuma kalo misalnya gak kekejar
baru di beri susu formula.” (informan D)
“Kalo 0-6 bulan full ASI eksklusif. Itu
kemarin saya kasih susu formula gara garanya saya sakit. Kalo enggak,
maksutee saya mau maksimalin untuk
memberikan ASI nya.” (informan E)
Berdasarkan hasil penelitian Azizah
(2017) kegagalan pemberian ASI eksklusif
pada ibu bekerja banyak terjadi ketika usia
bayi 0 sampai 3 bulan (21). Susu formula
merupakan jenis makanan yang paling banyak
diberikan kepada bayi usia di bawah 6 bulan
yaitu dengan presentase 66,4% (21). Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian
Maharani tahun 2016 di Kecamatan Dampal
Utara, Tolitoli, Sulawesi Tengah, pemberian
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“Ya kalau misal e kita kunjungan liat,
teguran kemudian dideminisasikan kan
kita kemudian, mana yang sudah, artinya
perlu peningkatan, mana yang ada
temuan-temuan. Itu sudah kami jelaskan
di pertemuan.” (informan B1)

MP ASI dini termasuk tinggi, Makanan yang
biasanya diberikan antara ain susu formula,
air putih, air gula, air beras atau tajin, madu
dan makanan lumat (22).
Sanksi Administratif di Peraturan Bupati
nomor 82 Tahun 2012
Pihak Dinas Kesehatan berupaya
memberikan masukan kepada perusahaan
yang belum memberikan dukungan terhadap
pemberian ASI eksklusif bagi ibu bekerja.
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 82
Tahun 2012, sanksi yang dapat diberikan ke
tenaga kesehatan yaitu sanksi administratif
berupa teguran (14)..
Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan
merupakan lembaga komersil dan Dinas
Kesehatan tidak secara linier membawahi
perusahaan, sehingga tidak memiliki power
yang kuat dan dalam sosialisasi Perbup
bersifat himbauan. Karena Dinas Kesehatan
tidak secara langsung membawahi
perusahaan, maka sanksi yang diberikan
berupa masukan, teguran, atau dibuat
kesepakatan bersama antara kedua belah
pihak. Berbeda dengan Puskesmas, sebagai
lembaga pelayanan kesehatan yang secara
linier berada di bawah Dinas Kesehatan, maka
Dinas Kesehatan memiliki regulasi salah
satunya dalam hal pengeluaran izin bagi
Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan lainnya. Berikut pernyataan dari
key informan (Dinas Kesehatan):
“Perusahaan susah untuk kita undang,
padahal kita sudah menggandeng Naker
Trans (Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi).”
“Karena itu, dia terkait dengan komersil
dan mungkin karena Dinas kesehatan
adalah tidak secara langsung e
membawahi perusahaan-perusahaan.”
(informan B1)

“Ya itu, e namanya, gimana ya. mungkin
teguran teguran aja. Kita punya punya
semacam komitmen, kesepakatan, jadi
nanti itu kita tulis kesepakatan kedua
belah pihak.”
“E ini kekurangannya ini ini ini, ya mereka
bersedia mau, mauu melaksanakan
kesepakatan ini pada tahun 2017 akhir.”
(informan B1)
Sehingga apabila masih ada perusahaan
yang belum ikut serta dalam rangka
mendukung pemberian ASI eksklusif bagi
pekerja, yaitu salah satunya dengan upaya
penyediaan ruang laktasi, maka Dinas
Kesehatan hanya bisa memberikan masukan
atau sebatas teguran. Namun, pihak Dinas
Kesehatan dan perusahaan biasanya akan
membuat komitmen atau kesepakatan antara
kedua belah pihak. Kesepakatan itu
berdasarkan dari hasil desiminasi, yaitu
apabia masih terdapat temuan-temuan atau
kekurangan dalam penyedian fasilitas laktasi,
pihak perusahaan menyetujui akan
melengkapi fasilitas itu dalam jangka waktu
tertentu, sesuai kesepakatan antara pihak
perusahaan dan Dinas Kesehatan atau tim
monitoring evaluasi sosialisasi Perbup.
Harapan dari Dinas Kesehatan dan
Puskesmas atas Implementasi Kebijakan
di perusahaan wilayah Bantul
Peraturan Bupati Bantul nomor 82 tahun
2012 sebagai payung hukum di wilayah
Bantul diharapkan dapat diterapkan dan
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dijalankan degan optimal. Banyaknya wanita
usia produktif yang bekerja di luar rumah
menjadi salah satu faktor penghambat
pemberian ASI eksklusif. Berikut pernyataan
dari informan (Dinas Kesehatan):
“Gini, jadi harapan kami, ibu yang mau
cuti melahirkan, yang bekerja di
perusahaan, itu mereka sudah dikasih e
inilah, dalam rangka bekal. Kamu nanti
bisa masuk perusahaan lagi, sudah
disediakan ruang laktasi, e cuti
melahirkan sekian bulan, kemudian boleh
memerah ASI sewaktu-waktu, seperti itu.”
(informan B1)

ruang laktasi, dan izin untuk memerah ASI di
tempat kerja. Selain fasilitas yang disediakan
oleh perusahaan, waktu kerja juga
mempengaruhi pemberian ASI eksklusif pada
ibu bekerja. Berdasarkan hasil penelitian,
sebagian besar perusahaan belum mempnyai
kebijakan tertulis terkait pemberian ASI pada
ibu bekerj di tempat kerja. Berikut pernyataan
dari informan (pengelola perusahaan):
“Belum, kalau yang tertulisnya belum
ada.” (informan A2)

Pernyataan yang sama dari informan (petugas
Puskesmas):
“Kemudian, baik itu fasilitas yang anu,
juga kemudahan bagi mereka untuk
memberikan ASI, nek rumahnya dekat,
kenapa ndak dikasih waktu. Untuk pulang
ke rumah.” (informan B4)

Berdasarkan penelitian Indrawanto
(2017), waktu cuti yang diberikan oleh
perusahaan bagi pekerja adalah 3 bulan, yaitu
diambil satu setengah bulan sebelum HPL
(Hari Perkiraan Lahir) dan satu setengah
bulan sesudah HPL (20). Kebijakan tentang
pemberian waktu cuti melahirkan bagi
pekerja di perusahaan tidak diatur di
Peraturan Bupati, melainkan di UndangUndang Ketenagakerjaan (23). Kebijakan
waktu cuti yang ada di Puskesmas yaitu 1
buan sebelum melahirkan, dan 2 bulan setelah
melahirkan. Kebijakan pemberian waktu cuti
ini ada di dalam Peraturan Nasional PNS
(Pegawai Negeri Sipil). Berikut pernyataan
dari informan (ibu bekerja):
“3 bulan. Satu setengah sebelum, satu
setengah sesudah. (informan A).”

“Harapannya ya, tadi e karena sudah ada
Perbupnya, kemudian e sudah
disosialisasikan, kalau dari perusahaan
juga sudah menyediakan fasilitas,
memberi kesempatan.. (informan B3)
Diperlukan kerjasama dan dukungan
dari lintas setoral dalam implementasi
Peraturan Bupati Bantul nomor 82 tahun 2012
teruama dari perusahaan tempat ibu bekerja.
Harapan dari Dinas Kesehatan dan
Puskesmas, perusahaan dapat mendukung
kebijakan tentang pemberian ASI eksklusif
ini.
Dukungan Perusahaan
Dukungan dari perusahaan dapat
diuraikan melalui pemberian izin untuk
melakukan pemeriksaan kehamilan, waktu
cuti melahirkan yang sesuai, penyediaan

“Ndak ada kebijakan tertentu.” (informan
A5)

“Sebelum melahirkan itu mbak satu
setengah bulan, satu setengah bulannya
setelah melahirkan gitu lo mbak.
(informan H)”
Pernyataan yang sama dari informan
(pengelola perusahaan):
“Jelas diberikan mbak, sebelum, 1,5 bulan
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sebelum dan sesudah 1,5 bulan. (informan
A1)”
Berdasarkan hasil penelitian dan didukung
oleh observasi, sebagian besar perusahaan
sudah menyediakan ruang laktasi. Ada
perusahaan yang memberikan ruang khusus
untuk menyusui, terpisah dengan klinik, dan
ada perusahaan yang menyediakan ruang
laktasi yang disekat atau berbatasan dengan
musolah dan belum menyediakan tempat
penyimpanan ASI perah di ruang laktasi.
Di Peraturan Bupati Bantul Nomor 82
Tahun 2012, pasal 17 ayat 3 yaitu “pengelola
tempat kerja dan penyelenggara tempat umum
harus menyediakan fasilitas khusus untuk
menyusui dan/atau memerah ASI sesuai
dengan kondisi dan kemampuannya.” (14)
Pada Surat Edaran Bupati Bantul tanggal 11
November 2013, ditujukan kepada Camat,
Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul, dan Kepala Instansi
Vertikal, agar dapat menyediakan dan
mensosialisasikan ruang ASI dengan
persyaratan meliputi tersedianya ruang
khusus dengan ukuran minimal 3x4 m2, ada
pintu yang dapat dikunci yang mudah untuk
dibuka/ditutup, memiliki ventilasi dan
sirkulasi udara yang cukup, bebas potensi
bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi,
serta tersedianya wastafel dengan air mengalir
untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.
Namun dalam Surat Edaran ini belum
tercantum persyaratan untuk menyediakan
fasilitas penyimpanan ASI perah seperti
kulkas atau lemari pendingin. Berdasarkan
penelitian dari Indrawanto (2017), dukungan
perusahaan berhubungan dengan pemberian
ASI eksklusif pada ibu bekerja (20).

produksi belum pernah berdiskusi langsung
dengan atasan terkait kendala yang dirasakan
dalam pemberian ASI di tempat kerja.
Kendala tersebut meliputi belum tersedianya
ruang khusus untuk laktasi, atau terkait
dengan beban kerja bagi ibu menyusui yaitu
ketentuan lembur (over time) (20). Berikut
pernyataan dari informan (ibu bekerja):
“Iyaaa, Hmmm opo yo mba, la kan kalo
mau pulang jauh to mba, kalo mau meras
disini ASI nya juga gak terlalu banyak.
Tempatnya juga gak ada. Mungkin itu aja
mbak.” (informan C)
Kalo agak susahnya, kalo udah kerjanya
pake over time. Kalo misalnya normal
07.30 – 15.30. tapi kalo ada overtime itu
susah.” (informan E)
Beberapa ibu yang bekerja di bagian office
atau administrasi lebih mudah untuk
berdiskusi atau menyampaikan usulan kepada
atasannya, dibandingkan ibu yang bekerja di
bagian produksi (20). Berikut pernyataan dari
informan (ibu bekerja):

Berdasarkan penelitian Indrawanto
(2017), ibu bekerja yang bekerja di bagian
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”Saya pernah bilang dengan atasan saya
kalo saya nggak bisa pulang malam
karena saya ingin memberikan ASI ekslusif
pada anak saya. Jadi kalau dulukan
sebelum saya hamil kadang saya
overtimenya sampe magrib lewat itu mba,
tapi setelah melahirkan saya info ke
atasan saya kalau saya nggak bisa pulang
diatas jam 17.00. nggak masalah.”
(informan D)
“Yaa, kalau atasan sih nggak pernah
mengharuskan kita pulang larut malam.
Cuma kan kita, dari kita nya sendirikan
memang itu kan tugas dan tanggung
jawab kita jadi mau nggak maukan harus
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kita selesaikan. Tapi kalau atasan sih kalo
memang pekerjaannya sudah selesai
silahan pulang saja.” (informan D)

“iya, ya kalo mungkin kalo bagi
perusahaan ya sebagai apa ya, karena di
di di setiap e.. instansi juga ada yang
seperti itu jadi e.. sudah menjadi fasilitas
yang memang harus disediakan di setiap
perusahaan atau instansi kan seperti itu.
Ya kita kan coba mee-lengkapi itu saja.”
(informan A1)

Berdasarkan penelitian Indrawanto
(2017), sebagian besar perusahaan belum
memahami manfaat penyediaan ruang laktasi
dan dukungan pemberian ASI ekskusif yang
dapat didapatkan oleh pihak perusahaan (20).
Namun sebagian kecil sudah memahami
manfaat ruang laktasi bagi perusahaan.
Berikut pernyataan perusahaan yang sudah
menyadari manfaat ruang laktasi bagi
perusahaannya :
Iyaa, Alhamdulillah manfaatnya yaitu dari
segi absensi anak anak (karyawati) ini
juga bagus, mungkin anak anak nya
karyawan juga jadi sehat to mbak
?(bertanya kepada enumerator) tidak
re p o t t i d a k s a k i t s a k i t a n , j a d i
alhamdulillah kan, mungkin dari ASI
eksklusif itu, menambah produktivitas,
kualitas juga, keselamatan kerjanya
kenyamanan kerja tetap terjaga lah,
dampaknya yang dapat kita rasakan ya
kurang lebih seperti itu mbak.” (informan
A4)
Sebagian besar perusahaan berpendapat
bahwa penyediaan ruang laktasi adalah untuk
mengikuti prosedur dan juga sebagai upaya
untuk ikut mendukung pemberian ASI
eksklusif bagi ibu bekerja. Namun belum
memahami manfaat yang dapat diperoleh
pihak perusahaan. Berikut pernyataa dari
informan (pengelola perusahaan):
“Banyak sekali. Terutama untuk ibu ibu
jadi, mereka bisa lebih leluasa dengan ada
nya ruang laktasi kebih merasa nyaman,
untuk mencapi ASI ekslusif .” (informan
A5)

“Kan kita bisa, maksudnya untuk ibu
menyusui sendiri. Untuk pengeluaran kan
mereka juga berkurang, karena, ASI nya
bener-bener dimanfaatin. Kalau misalnya
gak ada itu kan mereka, pasti banyak yang
kebuang kan, gak di manfaatin, otomatis
mereka nanti pengeluaran juga lebih
banyak.” (informan A2)
“Kita juga mendukung kan, untuk
misalnya pemberian ASI eksklusif itu kan,
apa ya.. ke, cenderung ke bayinya sendiri
gitu lo, he'em.” (informan A2 )
Hasil Observasi dari Dukungan
Perusahaan
Berdasarkan penelitian Indrawanto (2017)
dan hasil observasi, semua perusahaan
memerikan waktu cuti yang sama yaitu 3
bulan. Diberikan satu setengah bulan sebelum
HPL (Hari Perkiraan Lahir) dan satu setengah
bulan setelah HPL (20). Sebagian besar
perusahaan tidak memiliki TPA (Tempat
Penitipan Anak). Bagi perusahaan yang
memiliki ruang laktasi, ibu bekerja dberikan
izin memerah ASI pada jam istirahat dengan
waktu memerah antara 30 menit sampai
dengan 60 menit (20). Dan diberikan izin
untuk memerah sewaktu-waktu selain di jam
istirahat. Dengan ketentuan ibu bekerja harus
izin terlebih dahulu ke penanggung jawab
ruangan, dan jam yang sering digunakan ibu
bekerja untuk memerah ASI yaitu antara jam
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09.00 wib dan jam 10.00 wib, terutama bagi
ibu bekerja yang baru kembali bekerja setelah
masa cutinya karena produksi ASI masih
banyak dan perlu lebih sering untuk diperah
(20). Selain didukung oleh kebijakan
perusahaan, dukungan keluarga bagi ibu
terkait ASI eksklusif juga sangat membantu
dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif
(24).
Hasil Observasi Sosialisasi Peraturan
Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2012
Berdasarkan hasil observasi, Dinas
Kesehatan, petugas Puskesmas dan sebagian
besar perusahaan sudah mengetahui adanya
Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2012
tentang Pemberian ASI eksklusif. Sosialisasi
kebijakan diakukan dengan mengundang
pihak-pihak terkait dan dibuktikan dengan
adanya daftar peserta sosialisasi mulai tahun
2013 sampai dengan tahun 2015. Selain itu,
telah diterbitkan Surat Edaran dari Bupati
Bantul pada tanggal 1 November 2013 kepada
Camat, Kepala SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kepala
Instansi Vertikal. Kepada Camat dihimbau
agar menyediakan fasilitas khusus untuk
menyusui dan atau memerah ASI.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 82
Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu
Ibu Eksklusif sudah dilaksanakan ke lintas
sektoral. Dari Dinas Kesehatan melakukan
sosialisasi ke Fasilitas Pelayanan
Kesehatan seperti Rumah Sakit Umum,
Rumah Sakit Swasta, Puskesmas, Klinik,
Bidan Praktek Swasta atau Bidan Praktek
Mandiri, dan juga mengundang
Perusahaan Besar yang ada di Kabupaten
Bantul. Namun respon dari perusahaan

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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untuk menghadiri sosialisasi masih sangat
kecil. Dinas Kesehatan telah bekerjasama
dengan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Sosialisasi dilakukan
dengan pendampingan, desiminasi dan
monitoring evaluasi.
Program Pendukung Kebijakan terkait
ASI eksklusif di Dinas Kesehatan meliputi
sosilisasi pendampingan, monitoring
evaluasi, pembentukan konselor ASI, atau
fasilitator ASI.
Program pendukung kebijakan terkait ASI
eksklusif di Puskesmas meliputi
pembentukan Kelompok Pendukung Ibu
(KP Ibu), motivator ASI, motivator Lansia,
penyediaan ruang laktasi dan konseling
serta pelayanan ANC Terpadu.
Dinas Kesehatan dan Puskesmas wilayah
Bantul tidak diperbolehkan bekerjasama
dengan produsen susu formula sesuai
dengan Peraturan Bupati nomor 82 tahun
2012.
Dinas Kesehatan dapat memberikan
sanksi administratif kepada fasilitas
pelayanan kesehatan termasuk ke
Puskesmas sesuai dengan isi Peraturan
Bupati Bantul, namun untuk perusahaan
sanksi yang diberikan apabila belum ikut
mendukung kebijakan pemberian ASI
eksklusif adalah berupa teguran, dan
pembentukan kesepakatan bersama antara
pihak Dinas Kesehatan dan perusahaan.
Dinas Kesehatan dan Puskesmas barharap
Peraturan Bupati Bantul nomor 82 tahun
2012 sebagai payung hukum di Kabupaten
Bantul dapat di tetapkan atau dijalankan
dengan optimal, khususnya di perusahaan
tempat ibu bekerja.
Di perusahaan yang sudah terdapat ruang
laktasi, sebagian besar ibu bekerja bisa
memerah ASI pada jam istirahat atau
diperbolehkan untuk izin memerah
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sewaktu-waktu. Di perusahaan yang
belum menyediakan ruang laktasi, bagi ibu
bekerja yang jarak rumahnya dekat,
diberikan izin untuk pulang pada jam
istirahat, namun bagi yang jarak rumahnya
jauh, perusahaan belum dapat
mengakomodir, dan masih ada ibu bekerja
yang memanfaatkan ruang gudang untuk
memerah ASI.
8. Implementasi kebijakan Peraturan Bupati
Bantul nomor 82 tahun 2012 sudah mulai
berjalan di fasilitas pelayanan kesehatan
Kabupaten Bantul, namun masih belum
menyeluruh mencakup perusahaanperusahaan besar yang ada di wilayah
Bantul karena dibutuhkan kerjasama
antara lintas sektor dan semua elemen agar
kebijakan ini bisa dilaksanakan dengan
optimal.
Saran
Saran yang dapat direkomendasikan
peneliti berdasarkan hasil penelitian terhadap
implementasi kebijakan Peraturan Bupati
Bantul Nomor 82 Tahun 2012 tentang ASI
eksklusif adalah:
1. Diharapkan Dinas Kesehatan dan
Organisasi Profesi lain bisa menambah
kerjasama dengan perusahaan lain, seperti
yang sudah ada antara IBI (Ikatan Bidan
Indonesia) dengan salah satu perusahaan
di Kabupaten Bantul, yaitu mengadakan
konseling rutin setiap 2 minggu sekali.
Diharapkan Organisasi Profesi lain seperti
Persagi dapat ikut serta dalam kerjasama
dengan perusahaan sebagai upaya untuk
mendukung kebijakan pemberian ASI
eksklusif.
2. Te r k a i t d e n g a n U n d a n g - U n d a n g
Ketenagakerjaan dari Pemerintah,
diharapkan Dinas Tenaga Kerja dan
Administrasi bisa memperkuat peraturan

dari Disnaker dan mempertimbangkan
kembali terkait kebijakan cuti melahirkan
bagi ibu bekerja serta memperketat
pengawasan terhadap perusahaan yang
ada di Bantul terutama yang berkaitan
dengan K3 (Kesehatan Keselamatan
Kerja) dan dukungan terhadap pemberian
ASI eksklusif bagi ibu bekerja.
3. Diharapkan semakin banyak perusahaan
yang menyadari manfaat ASI Eksklusif
dan mau untuk ikut mendukung kebijakan
pemberian ASI Eksklusif terutama pada
ibu bekerja, dengan lebih gencar dalam
sosialisasi manfaat menyusui ASI
eksklusif bagi perusahaan terkait dengan
absensi dan loyalitas pekerjanya.

1.

2.

3.

4.
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