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Abstrak 
Berdasarkan riset yang sudah dibuktikan di seluruh dunia, ASI (Air Susu Ibu) merupakan makanan bayi yang 
terbaik dan tak dapat digantikan oleh makanan ataupun minuman manapun. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis promosi ASI eksklusif dibandingkan susu formula yang dilakukan oleh petugas kesehatan 
terhadap sikap dan tindakan ibu post partum di Puskesmas Kassi-kassi Makassar. Metode penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) petugas 
kesehatan dan 4 (empat) ibu post partum di puskesmas kassi-kassi. Pemilihan informan dilakukan dengan 
metode Purposive Sampling. Data berupa informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan 
artefak fisik. Analisis data dilakukan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Pengumpulan data dilakukan pada bulan September sampai dengan Nopember 2012 di puskesmas kassi-kassi 
Makassar. Hasil penelitian menunjukan bahwa Konseling ASI Eksklusif yang dilakukan tidak sesuai dengan 
kompetensi petugas sehingga hasilnya juga pelaksanaannya juga tidak sesuai dengan prodedurnya. 
Pendampingan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) yang dilakukan petugas tidak sesuai dengan prosedurnya dengan 
alasan situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Metode Kanguru tidak dilakukan akibat kesalahan persepsi 
petugas tentang sasaran pelaksanaannya, pengenalan, anjuran serta penjualan susu formula yang dilakukan 
petugas atas kebijakan dari pemimpin. Pemberian ASI Eksklusif diberikan secara natural berdasarkan insting 
sebagai seorang ibu serta pemberian susu formula didasarkan atas dukungan lingkungan sekitar, kesalahan 
persepsi, dan ketidaktahuan ibu post partum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Konseling ASI Eksklusif, 
Pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), dan metode kanguru  tidak sesuai prosedur.  
 
Kata Kunci : ASI Eksklusif, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), Metode kanguru, Susu Formula 
 
Abstract 
Based on the research that has been proven all over the world, breastfeeding (breast milk) is the best baby food 
and can not be replaced by any food or beverage. This study aims to analyze the promotion of exclusive 
breastfeeding compared to formula milk for health workers on maternal attitudes and actions post-partum in 
Puskesmas Kassi kassi Makassar. This research method is qualitative research using case studies. Informants in 
this study is three (3) health workers and four (4) post partum mother-in clinic kassi kassi. The selection of 
informants by purposive sampling method. Data in the form of information gathered through in-depth 
interviews, observation and physical artifacts. Data analysis is a data reduction, data display and conclusion. The 
data was collected in September to November 2012 in the clinic kassi-kassi Makassar. The results showed that 
exclusive breastfeeding counseling is done not in accordance with the competence of personnel so that the 
results are not in accordance with the implementation prodedurnya. Early Initiation of Breastfeeding Assistance 
(IMD) officials who do not comply with the procedure on the grounds that the circumstances do not support. 
Kangaroo was not done due to misperceptions about the target implementation officer, recognition, 
recommendation and sale of milk formula made at the discretion of the clerk of the leader. Exclusive 
breastfeeding is naturally supplied by instinct as a mother as well as providing support formula based on the 
surrounding environment, misperceptions, and post partum mothers ignorance. It can be concluded that 
exclusive breastfeeding counseling, Implementation of Early Initiation of Breastfeeding (IMD), and the 
kangaroo method is not suitable procedure.  
 
Keywords: exclusive breastfeeding, Early Initiation of Breastfeeding (IMD), the kangaroo method, Infant 
Formula 
 
 
  



PENDAHULUAN 

Berdasarkan riset yang sudah dibuktikan di seluruh dunia, ASI merupakan makanan 

terbaik bagi bayi hingga enam bulan, dan disempurnakan hingga umur dua tahun. ASI (Air 

Susu Ibu) merupakan makanan bayi yang terbaik. ASI tak dapat digantikan oleh makanan 

ataupun minuman manapun, karena ASI mengandung zat gizi yang paling tepat, lengkap dan 

selalu menyesuaikan dengan kebutuhan bayi setiap saat. Menurut penelitian Story (2008), 

menyusui dapat mencegah kejadian dua penyakit besar bayi yakni diare dan pneumonia. 

Dalam penelitian Liqian (2009) didapatkan bahwa tingkat pemberian ASI eksklusif di 

Zhejiang hanya 50,3% dimana 38% di daerah kota dan 63% di pinggiran kota. Hasil ini tidak 

mencapai target Cina atau internasional.  

Menurunnya angka pemberian ASI disebabkan antara lain rendahnya pengetahuan 

para ibu mengenai manfaat ASI dan cara menyusui yang benar, kurangnya pelayanan 

konseling laktasi, persepsi sosio budaya yang menentang pemberian ASI, kondisi yang 

kurang memadai bagi para ibu yang bekerja (cuti melahirkan yang terlalu singkat, tidak 

adanya ruang ditempat bekerja untuk menyusui atau memompa ASI) dan kebiasaan 

memberikan makanan/minuman secara dini pada sebagian masyarakat, menjadi pemicu 

kurang berhasilnya pemberian ASI eksklusif.  (Tasya, 2008). Berdasarkan hasil penelitian 

Schultz, dkk (2006) menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak diberi ASI atau diberi susu 

formula, secara bermakna lebih mungkin untuk memiliki gangguan autistik.Sedangkan dari 

hasil penelitian Wardhani (2009) didapatkan bahwa bayi yang diberi ASI eksklusif bermakna 

secara signifikan dalam membantu peningkatan berat badan bayi pada BBLR usia 0-2 

minggu di Ruang Peristi RS Panti Wilasa Citarum Semarang dibandingkan susu formula. 

Dalam Studi Kualitatif Dewi (2009) di Tempat Penitipan Anak (TPA) Dian Dharma 

Putra Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa kegagalan praktik pemberian ASI eksklusif 

disebabkan karena praktik pemberian ASI yang keliru seperti belum adanya praktik 

pemberian ASI pada satu jam pertama setelah melahirkan, kurang adanya realisasi PP-ASI 

pekerja wanita di tempat kerja, subjek yang mengalami masalah produksi ASI serta bayi 

masih diberi prelaktal setelah bayi lahir yakni susu formula oleh tenaga kesehatan di rumah 

bersalin. 

Suatu kenyataan yang mudah kita lihat apa yang terjadi dibanyak Rumah Sakit, 

Rumah Bersalin atau sarana pelayanan kesehatan di negeri ini termasuk di Puskesmas Kassi-

kassi bahwa beberapa waktu setelah bayi lahir ia akan langsung mendapat susu formula tanpa 

alasan yang cukup kuat yang ironisnya dilaksanakan oleh petugas kesehatan. Sehingga tujuan 

umum penelitian ini adalah Untuk menganalisa promosi ASI eksklusif dibandingkan susu 



formula yang dilakukan oleh petugas kesehatan terhadap sikap dan tindakan ibu post partum 

di Puskesmas Kassi-kassi Makassar. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain atau Jenis Penelitian 

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus 

yang bermaksud untuk memperoleh informasi yang luas dan mendalam mengenai ibu post 

partum yang memberikan ASI eksklusif dan yang tidak memberikan ASI eksklusif. 

Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Kassi-kassi Makassar  pada bulan September  

2012.  

Informan Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk mempelajari karakteristik yang diteliti kepada 

informan, dengan tehnik pengambilan informan adalah metode purposive sampling untuk 

memilih informan yang dianggap layak yang terdiri dari Informan Petugas kesehatan di 

kamar bersalin Puskesmas Kassi-kassi Makassar sebanyak 3 (tiga) orang dan Informan Ibu 

post partum rawat inap sebanyak 4 (empat) orang yang memberikan dan yang tidak 

memberikan ASI Eksklusif di Puskesmas Kassi-kassi Makassar. 

Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diperoleh dengan strategi triangulasi, yaitu penggalian data dari 

berbagai sumber untuk menjernihkan informasi di lapangan. Ada3 (tiga) jenis alat pengumpul 

data yang digunakan untuk mencari dan menggali informasi dan bukti yang mendukung 

indicator dan variable yang diteliti Ketiga alat pengumpul data tersebut adalah wawancara 

mendalam, Pengamatan (observasi), dan Artefak fisik. 

Analisa Data 

Data yang dikumpulkan baik melalui wawancara mendalam, pengamatan maupun 

pencatatan dokumen dikumpulkan dan dianalisis dengan membuat interpretasi antara hasil 

penelitian dengan berbagai teori dan hasil penelitian yang terkait mengacu pada teknik 

analisa mengikuti petunjuk dari Miles dan Huberman dilakukan melalui Reduksi Data, 

Penyajian Data, dan Penarikan kesimpulan 

Keabsahan data/Informasi 

Untuk mencerminkan keabsahan data/informasi yang dikumpulkan maka digunakan 

metode triangulasi data yaitu dengan cara data dikumpulkan dengan menggunakan metode 



observasi langsung, melihat pencatatan, juga dilakukan triangulasi sumber yaitu dengan cara 

data yang dikumpulkan dari seorang informan akan dibandingkan dan dicocokkan dengan 

informan lainnya. 

Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dimana dalam melaksanakan 

penelitian peneliti melengkapi dirinya dengan Tape recorder, Kamera digital untuk memotret 

keadaan dilapangan, Daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk melakukan wawancara 

mendalam, serta catatan lapangan. 

 

HASIL PENELITIAN 

Informan Penelitian 

Informan yang dijadikan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah petugas 

kesehatan sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari bidan pelaksana 3 (orang) orang, 1 (satu) 

orang pemegang program ASI Eksklusif dan 1 (satu) orang kepala ruangan di kamar bersalin 

Puskesmas Kassi kassi serta 3 (tiga) orang ibu post partum di Puskesmas Kassi kassi. 

Pelaksanaan konseling ASI Eksklusif seharusnya dilakukan sejak masa kehamilan 

berupa pemberian informasi atau penyuluhan tentang ASI Eksklusif secara rutin dan 

berkesinambungan, bukan hanya dimulai sejak masa persalinan atau ketika bayinya sudah 

lahir saja.  Setelah dikamar bersalin petugas diharapkan hanya untuk melanjutkan 

pendampingan ibu selama proses menyusuinya sampai bisa melakukan secara mandiri dan 

ASI nya keluar dengan lancar tanpa masalah yang berarti. Hal ini sesuai dengan Hasil 

wawancara sebagai berikut: 
”Konseling ASI seharusnya dilakukan dari awal mulai dari masa kehamilan secara rutin sampai melahirkan. 
Kemudian setelah melahirkan dilanjutkan dengan mendampingi ibu selama proses menyusui sampai ASI nya 
lancar dan ibu bisa mandiri menyususi bayinya minimal 6 bulan sampai 2 tahun atau bahkan lebih.”(HRN) 
 
“Konseling laktasi kita diberikanji disini begitu datang pasiennya setelah ibunya melahirkan tapi memang kita 
tidak lakukan waktu mulai hamilnya karena kita bukan petugasnya jadi datangpi dikamar bersalin sini baru 
kita kasihki penyuluhan tentang pentingnya pemberian ASI untuk bayinya” (SR) 
 
  Konseling ASI juga seharusnya dilakukan bukanlah oleh petugas kesehatan 

biasa tetapi petugas kesehatan yang pernah mengikuti pelatihan konselingnya (konselor). 

Tenaga kesehatan yang berperan sebagai konselor haruslah memiliki kemampuan atau 

kecakapan tentang konseling laktasi yang biasa diperoleh dari pelatihan yang ditandai dengan 

dimilikinya sertifikat sebagai konselor laktasi. Belum lagi sarana dan prasarana yang tidak 

mendukung menyebabkan pelaksanaan tindakan ini hasilnya tidak maksimal. Berikut petikan 

wawancaranya: 



“Saya sebenarnya yang pernah ikut pelatihan konseling laktasi tapi waktuku masih kerja di Rumah Sakit Harkit 
Jakarta, tapi disini kita tidak ditunjang dengan sarana, fasilitas dan dukungan teman-teman yang lain bela 
jadinya programnya tidak jalan. Saya juga tidak enak bekerja sendiri jadi saya ikut arus seperti yang lainmi 
juga” (HRN) 
 
“Seharusnya ada yang khusus sebagai konselor ASI, tetapi karena tidak ada maka kita saja sebagai petugas 
pelaksana biasa yang  lakukan begitu saja tapi bukan konselor ASI yang ahlinya” (SN)  
 

Di kamar bersalin petugas pelaksana juga terbebani dengan tugas pokok yang banyak 

dengan jumlah petugas yang terbatas menyebabkan informan merasa tidak wajib melakukan 

dan bertanggung jawab atas tindakan konseling tersebut, bahkan tidak jarang mendelegasikan 

kepada anak mahasiswa yang praktek di ruang nifas untuk mendampingi proses laktasi ibu 

post partum. Berikut petikan wawancaranya: 
“Tapi itumi konselingnya bukan dilakukan oleh yang profesional toh karena memang juga tidak dijadikan 
sebagai protap untuk lakukan itu toh jadi menjadi hal yang tidak wajib kita lakukanmi, kecuali ada 
kesempatan” (WR) 
 
“Setelah ibu pindah ke kamar nifas petugas jarangmi mengunjungi ibu post partum karena banyak hal lain 
yang harus dilakukan dikamar bersalin, sehingga biasanya ibu anak anak mahasiswa saja yang kita suruh 
untuk mendampingi ibu yang menyusui di kamar nifas” (RY) 
 
Pendampingan Inisiasi Menyusui Dini (IMD)  

Pelaksanaan pendampingan IMD  yang dilakukan dikamar bersalin tidak sesuai 

dengan protap (prosedur tetap) asuhan persalinan normal (APN) yakni segera setelah lahir 

langsung ditengkurapkan diatas perut ibu skin to skin untuk bayinya mencari  sendiri puting 

payudara ibu kemudian menyusu di ibunya. Namun yang dilakukan adalah proses 

meyusuinya setelah penanganan terhadap bayinya yakni setelah ditimbang, dibungkus 

terlebih dahulu baru  diberikan kepada ibunya untuk disusui dengan alasan situasi dan kondisi 

ibu dan bayi yang tidak mendukung. Berikut petikan wawancaranya: 
“IMD itu setelah bayinya lahir langsung ditengkurapkan di dada ibunya untuk diteteki. Tapi kalau kepepet 
tidak semuanya langsung bisa dilakukan begitu karena harus dilihat situasi dan kondisi ibu dan bayinya juga. 
Kalau yang lemah atau perdarahan atau yang butuh penanganan langsung maka bayinya langsung ditindaki 
dulu. Nanti setelah ditimbang dan dibungkus baru diberikan ke ibunya untuk diteteki dengan keadaan sudah 
terbungkusmi.”(WR) 
 
“Pelaksanaan IMD menurut saya begitu lahir langsung dilakukan tapi kita lihat juga sikon ibunya. Kan ada ibu 
yang kondisinya lemah setelah melahirkan jadi responnya masih tidak bagus jadi langsung ditimbang saja nanti 
selesai baru diletakkan didekatnya saja untuk disusui.” (SR)  
 
 Adapun alasan lain petugas kesehatan jarang melakukan hal tersebut sesuai protap  

karena tidak mau repot dan mengambil resiko terhadap keadaan ibu dan bayinya. Berikut 

petikan wawancaranya: 
“Jadi tidak semua ibu itu bisa dilakukan tapi tetap kita usahakan saja. Karena kalau yang begitu lahir bayinya 
langsung diletakkan diatas perut ibunyapi digunting tali pusatnya setelah kosong dan tidak berdenyut lagi itu 
harus yang panjangpi tali pusatnya juga toh makanya jarang kita lakukan.Kalau tidak salah baru 3 orangpi 
kukasi begitu” (HRN) 



 
“Alasannya toh karena menurutku terlalu ribetki kalau mau lahirkan plasentanya baru adami bayinya diatas, 
belum lagi kalau tali pusatnya pendek. Terus licinki juga toh kalau tidak dilap dlu jadi bias bias anaknya jatuh 
nanti apalagi yang ibunya masa bodoh juga tidak mau pegang anaknya. Jadi kalau saya sudahpi dihecting dan 
dibersihkan ibunya baru kukasi bayinya untuk disusui itu”. (SN) 
 
Pelaksanaan metode kanguru 

Pelaksanaan metode kanguru tidak dilakukan oleh petugas kesehatan pada ibu post 

partum karena menganggap metode kanguru ini adalah tindakan yang sama dengan proses 

IMD (inisiasi menyusui dini). Berikut petikan wawancaranya: 
 “ Metode kanguru itu samaji yang IMD toh yang bayinya diletakkan didada ibunya segera setelah melahirkan. 
Jadi kurang lebih samaji pelaksanaannya.” (SN) 
 
“ Metode kanguru itumi tadi yang ditengkurapkan di dada ibunya samaji yang IMD toh.” (WR) 
 
 Sedangkan informan lainnya mengaku mengetahui tentang metode kanguru hanya 

belum pernah melaksanakan pada pasiennya di Puskesmas karena beranggapan kalau metode 

kanguru ini hanya dilakukan pada bayi premature dengan berat badan lahir rendah (BBLR) 

dan tidak untuk bayi dengan berat badan lahir normal. Berikut petikan wawancaranya: 
”Metode kanguru dengan menggendong bayi bersentuhan kulit dada ibu dan bayinya untuk dihangatkan. 
Caranya pakai daster atau baju longgar yang bisa masuk anakta terus dikancing atau tarik resletingnya 
keatas.Tapi saya sendiri belum pernah praktekkan ke pasien karena bayi kita disini kan tidak adaji namanya 
yang premature atau BBLR. Kecuali saya pernah praktekkan ke anakku karena memang prematurki jadi yang 
saya gendong teruski pakai kain diselempangkan. Jadi. Selain itu anak bisa lengket hubungan batinnya dengan 
kita karena dekat dengan detak jantung. Tidak ada yang kalahki memang itu memang metode kanguru karena  
dekat dengan putting susu jadi lahap kalau disusui juga”. (HRN) 
 
Pengenalan,anjuran dan penjualan susu formula 

Kegiatan pengenalan, anjuran dan penjualan susu formula dilakukan karena adanya 

legalitas bahkan anjuran dari pihak pemimpin terkait dengan adanya kerjasama dengan 

produsen susu formula tersebut. Hal ini terlihat dengan adanya papan promosi dan poster 

susu formula yang terpasang disekitar kamar bersalin dan susu formula yang tersedia dilemari 

petugas kamar bersalin tuk diberikan kepada ibu post partum. Petugas kesehatan memberikan 

susu formula tanpa alasan medis  walaupun mereka mengetahui bahwa yang terbaik adalah 

ASI  Eksklusif. Berikut petikan wawancaranya: 
“ Pasien yang sudah melahirkan disini dikasi toh susu formula karena sudah diinstruksikan dari atasan. Itumi 
juga yang dibagi-bagi toh dan sebagai THR (sambil tertawa).Tapi kalau pasien yang tidak mau nakasi 
kembaliji juga itu. Masalahnya ada doenya itu toh hehehe….yang jelas kita sudah anjurkan kalau ASI itu 
adalah yang terbaik, kalaupun ibunya mau berikan susu formula terserahmi.” (WR) 
 

Padahal sebenarnya petugas kesehatan juga mengetahui adanya peraturan mengenai 

larangan pemberian  susu formula tanpa alasan medis yang kuat dan sanksi yang dikenakan 

bagi yang melanggar peraturan tersebut. Tetapi tidak bisa bersikap konsisten untuk tidak 



melakukan hal tersebut karena tidak didukung oleh lingkungan dan sistem yang berjalan 

disana. Berikut petikan wawancaranya: 
“ Saya sendiri pribadi tidak pernahji promosikan susu formula nah karena saya bukan bidan susu formula tapi 
bidan ASI. Ada PPnya toh yang dimana kita bisa kena denda 500 juta yah. Tapi biasanya juga itu kita tidak 
promosikan susu formula tapi pasiennya yang minta sendiri karena tidak ada keluar ASI nya bede.Saya sih 
hanya biasa sarankan dulu tuk kasi isap-isap terus saja karena memang hari pertama itu yang masih belum 
banyak memang keluar.Jadi susu formula itu hanya jalan terakhir saja.” (SN) 
  
“ Pemberian susu formula disini otomatis karena memang disuruhki dari atas (kapus), cuman kalau saya tidak 
kukasih yang kubiarkanji dulu dia kasih teteki sendri. Sampai teman-teman biasa tanyaka kenapa tidak kasih 
susu pasien tapi yang kubilang kutawarkanji tapi pasiennya sendiri yang tidak mau ambil susunya.” (HRN) 

 

PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian  Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling ASI 

Eksklusif yang diselenggarakan di Puskesmas kasssi-kassi tidak sesuai dengan aturan 

kebijakan yang berlaku, pelaksanaan pendampingan IMD yang dilakukan di puskesmas 

Kassi- kassi tidak maksimal karena tidak dilakukan sesuai prosedur tetap IMD ( inisiasi 

Menyusui dini) yang berlaku, serta tidak terlaksananya metode kangguru. 

 Konseling ASI Eksklusif mengalami hambatan karena dilakukan tidak secara berkala 

mulai dari masa kehamilan, persalinan sampai masa nifas. Belum lagi tatacara 

pelaksanaannya yang tidak dilakukan oleh yang berkompeten yakni petugas yang telah 

mengikuti pelatihan  dan mendapatkan setifikat sebagai konselor laktasi. Padahal tenaga 

kesehatan yang berperan sebagai konselor haruslah memiliki kemampuan atau kecakapan 

tentang konseling laktasi yang biasa diperoleh dari pelatihan. Sebagai konselor, petugas 

kesehatan harus mampu memberikan dukungan dan nasehat yang positif untuk menghindari 

timbulnya kecemasan pada ibu hamil untuk memberikan ASI pada bayinya secara bertahap 

dimulai dari hal-hal sederhana. Dalam Penelitian yang dilakukan di Ghana oleh AIdam 

(2011) bahwa konseling laktasi dan pelatihan konseling gizi bagi ibu dapat meningkatkan 

pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh 

Paula, dkk (2006) yang menyatakan bahwa konseling laktasi ibu dapat meningkatkan insiden 

Inisisasi Menyususi Dini (IMD) dan Penelitian Buhari, dkk (2011) yang melaporkan bahwa 

dengan adanya pemberian edukasi IMD kepada ibu akan terjadi peningkatan pengetahuan ibu 

tentang IMD dan perubahan sikap ibu menjadi positif terhadap IMD. 

Adapun pelaksanaan pendampingan IMD yang dilakukan di puskesmas Kassi kassi 

tidak maksimal karena tidak dilakukan sesuai prosedur tetap IMD yang berlaku. Ibu post 

partum tidak diberikan kesempatan melakukan IMD segera setelah melahirkan dengan alasan 

situasi dan kondisi ibu dan petugas yang tidak memungkinkan. Sehingga proses menyusui 



pertamanya hanya dilakukan setelah penanganan ibu dan bayinya yang bisa jadi 

membutuhkan waktu yang lebih lama dari seharusnya yakni di 1 jam pertama pasca 

melahirkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2009) didapatkan bahwa 

salah satu alasan kegagalan praktik pemberian ASI Eksklusif yakni karena belum adanya 

praktik pemberian ASI pada 1 jam pertama setelah melahirkan. 

Berdasarkah hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas kassi kassi tentang 

pelaksanaan metode kanguru tidak pernah dilakukan akibat kesalahan persepsi petugas 

tentang kesamaannya dengan proses IMD dan menganggap metode kanguru hanya dilakukan 

pada kelahiran premature dan berat badan lahir rendah (BBLR). Padahal metode kanguru 

harus dilakukan juga pada bayi normal, baik itu yang lahir secara normal melalui vagina, 

maupun melalui bedah Caesar. Dari hasil penelitian Fernando (2010) didapatkan bahwa 

metode kanguru efektif terhadap kecukupan ASI pada bayi cukup bulan, sehingga petugas 

kesehatan dapat menerapkan metode ini sebagai intervensi dalam memberikan asuhan ibu 

post partum. 

Berdasarkah hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas kassi kassi didapatkan 

adanya anjuran, pengenalan bahkan penjualan susu formula yang dilakukan petugas 

kesehatan di kamar bersalin setelah ibu melahirkan. Hal ini juga terlihat dengan adanya 

poster susu formula yang dipajang di sekitar puskesmas terutama pada kamar bersalin dan 

ruang perawatan ibu post partum. Belum lagi tersedianya susu formula itu sendiri di lemari 

petugas kamar bersalin dan bahkan dilaporkan stoknya dalam buku laporan jaga petugas 

setiap shiftnya.  Saat ini para produsen susu formula memang mulai mengalihkan promosi 

produknya dari iklan yang langsung ke konsumen menjadi promosi di institusi pelayanan 

kesehatan seperti: rumah sakit, rumah bersalin dan tempat praktik bidan.  

Selain memasang poster dan kalender, tak jarang ibu yang baru melahirkan diberi 

sampel gratis susu formula. Berbagai iklan susu formula dapat kita jumpai di berbagai media, 

baik cetak maupun elektronik, dan parahnya, banyak dari iklan-iklan tersebut yang memberi 

infomasi yang menyesatkan tentang pemberian makan bagi anak, hingga banyak ibu yang 

tergoda untuk memberikan susu formula dibanding memberi ASI karena berpikir susu 

formula lebih bergizi dibanding ASI. Untuk melawan iklan penggunaan susu pengganti ASI 

oleh perusahaan susu formula memang sulit. Hal yang bisa dilakukan adalah membangun 

kesadaran penggunaan ASI secara terus-menerus oleh berbagai pihak, baik pemerintah, tim 

medis, maupun masyarakat. 

 

 



SIMPULAN DAN SARAN 

 Konseling ASI Eksklusif yang dilakukan tidak sesuai dengan kompetensi petugas 

sehingga hasilnya juga pelaksanaannya juga tidak sesuai dengan prodedurnya, Pelaksanaan 

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) yang dilakukan petugas tidak sesuai dengan prosedurnya 

dengan alasan situasi dan kondisi yang tidak mendukung, Metode Kanguru tidak dilakukan 

akibat kesalahan persepsi petugas tentang sasaran pelaksanaannya, Pengenalan, anjuran serta 

penjualan susu formula yang dilakukan petugas kesehatan atas kebijakan dari pemimpin, 

Pemberian ASI Eksklusif diberikan secara natural berdasarkan insting sebagai seorang ibu, 

Pemberian susu formula didasarkan atas dukungan lingkungan sekitar, kesalahan persepsi, 

dan ketidaktahuan ibu post partum. Sehingga disarankan kepada pelayanan pemberian ASI 

Eksklusif bagi bayi baru lahir di Puskesmas harus terus dilaksanankan sesuai protapnya, 

Pemerintah perlu melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang berlaku, Pemberian 

sanksi yang tegas  sesuai aturan yang berlaku bagi pemberian promosi susu formula dan 

mengabaikan penggunaan ASI Eksklusif. 
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