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I. Pendahuluan 

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan terbaik bagi bayi. ASI diketahui 

mengandung zat gizi yang paling sesuai kualitas dan kuantitasnya untuk pertumbuhan dan 

perkembangan bayi. Sejak lahir bayi seharusnya hanya diberi ASI saja sampai 6 bulan yang 

disebut ASI Ekslusif. Selanjutnya, pemberian ASI diteruskan hingga anak berusia 2 tahun, 

dengan penambahan makanan lunak padat yang disebut Makanan Pendamping ASI (MP-

ASI yang sesuai dengan umur bayi. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) seperti yang dilansir Pusat Data dan Informasi 

Kementerian Kesehatan Indonesia menyebutkan, ASI eksklusif yakni Inisiasi Menyusu 

Dini (IMD) pada satu jam pertama setelah lahir. Kemudian menyusui eksklusif berarti tidak 

memberikan makanan atau minuman apapun termasuk air. Selain itu, ASI eksklusif dalam 

praktiknya menyusui sesuai dengan keinginan bayi, baik pagi dan malam hari (on demand), 

serta menghindari penggunaan botol, dot, dan empeng. 

Para ibu atau calon ibu tak perlu khawatir bayi akan kekurangan gizi. Menurut data 

dari situs Ikatan Dokter Anak Indonesia, sejumlah bukti ilmiah memperlihatkan ASI yang 

diberikan secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dapat mencukupi kebutuhan 

nutrisi bayi untuk tumbuh dan berkembang. Beberapa contoh diantaranya, kolostrum pada 

pemberian ASI di hari 1-5, kaya protein, dan laktosa ASI sebagai sumber karbohidrat 

diserap lebih baik dibanding yang terdapat di dalam susu selain ASI. 

ASI yang dihasilkan ibu yang melahirkan kurang bulan berbeda komposisinya 

dengan ASI yang dihasilkan oleh ibu yang melahirkan cukup bulan. Adapun manfaat ASI 

bagi bayi antara lain mengandung zat gizi (protein, lemak, karbohidrat, garam dan mineral 

serta vitamin) yang cukup dan sesuai untuk bayi; mengandung zat pelindung terhadap 

infeksi oleh berbagai kuman penyakit; melindungi bayi dari diare; tidak menimbulkan 

alergi; mengurangi kejadian gigi keropos; mengurangi kejadian pertumbuhan gigi yang 

kurang baik serta memberikan keuntungan psikologi karena bayi berhubungan erat dengan 

ibu sehingga timbul rasa aman dan kepercayaan pada bayi.  

Selain bermanfaat bagi bayi, Ibu juga mendapatkan manfaat dari menyusui antara 

lain merangsang kandungan (uterus) kembali ke bentuk dan ukuran semula sehingga 

mengurangi pendarahan sesudah melahirkan; menjarangkan kelahiran karena pada ibu 
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yang menyusui secara eksklusif, ASI menekan kesuburan; dan mengurangi resiko terkena 

kanker payudara.Sedangkan manfaat ASI bagi keluarga antara lain tidak merepotkan 

keluarga karena tidak perlu persiapan sebagaimana susu formula serta mengurangi 

pengeluaran rumah tangga, yaitu biaya pembelian susu formula dan menekan biaya 

pengobatan karena bayi tidak mudah sakit. 

Menyusui secara eksklusif mempunyai beberapa kelebihan karena sampai dengan 

usia 6 bulan, ASI cukup mengandung zat makanan yang diperlukan untuk bayi secara 

kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, alat pencernaan bayi mampu mencerna dan menyerap 

ASI dengan baik oleh usus bayi. Dengan pemberian ASI eksklusif, Ibu dapat menghindari 

kemungkinan salah pengenceran seperti pada susu formula yang dapat menyebabkan bayi 

tidak mendapatkan gizi seimbang. Bayi juga akan aman karena pencernaannya terhindar 

dari kuman seperti yang sering terjadi pada susu formula dan juga zat tambahan misalnya 

zat bahan makanan buatan.  

Pedoman yang digunakan untuk mengetahui kecukupan ASI bagi bayi, Ibu dapat 

memperhatikan dengan melihat apakah bayi menyusui dengan kuat, payudara terasa lunak 

setelah menyusui, bayi tidak rewel, bayi kencing lebih kurang 6 kali/hari dan kenaikan 

berat badan dan tinggi badan sesuai dengan kurva pertumbuhan. Apabila dari pedoman 

tersebut dirasa aman, berarti bayi telah mendapatkan kecukupan ASI dari Ibu. 

 

II. Latar Belakang 

Menurut World Health Organization (WHO) dan United Nations International 

Children’s Emergency Fund (UNICEF) mengatakan bahwa untuk mencapai ASI eksklusif 

ada tiga langkah metode yaitu yang pertama adalah bayi harus menyusu sesegera mungkin 

atau IMD (Inisiasi Menyusu Dini), yang kedua bayi tidak diberikan tambahan lain kecuali 

ASI, yang ketiga bayi menyusu sesegera mungkin dan harus diberikan sesuai kebutuhan 

bayi (Widuri, 2013). 

Pencapaian ASI eksklusif di Indonesia angka yang diharapkan belum mencapai 

target yaitu sebesar 80%. Berdasarkan laporan Survei Demografi Kesehatan Indonesia 

(SDKI) tahun 2012 pencapaian ASI eksklusif adalah 42%. Berdasarkan laporan dari Dinas 

Kesehatan Provinsi tahun 2013, cakupan pemberian ASI 0-6 bulan hanyalah 54,3% 
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(Pusdatin, 2014). Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya pemberian ASI eksklusif 

di Indonesia adalah belum semua tempat kerja menyediakan ruang ASI (Depkes, 2015). 

Di Indonesia jumlah ibu menyusui semakin menurun karena lebih banyak memilih 

memberikan bayinya susu formula. Perilaku ini membuat sebagian ibu menjadi gengsi. 

Perilaku yang seperti ini banyak ditiru oleh keluarga ibu yang kurang mampu. Oleh karena 

itu, ibu yang kurang mampu memberikan susu formula sangat cair dan tidak bisa memenuhi 

kebutuhan gizi bayi (Roesli, 2008). Menyusui merupakan proses normal untuk memberikan 

nutrisi kepada bayi secara optimal. Tidak ada hal yang lebih bernilai dalam kehidupan 

seorang anak selain memperoleh nutrisi yang berkualitas sejak awal kehidupannya. Air susu 

ibu merupakan nutrisi ideal untuk menunjang kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan 

bayi secara optimal (IDI, 2010). 

Hasil Survei Mawas diri Puskesmas Tamansari tahun 2019 menunjukkan cakupan 

ASI Ekslusif hanya mencapai 44%. Artinya, persentase tersebut belum mencapai target 

minimal yang ditetapkan Puskesmas Tamansari. Data penelusuran lapangan mencatat 

bahwa penyebab belum tercapainya target cakupan ASI Eksklusif disebabkan faktor anatar 

lain: 

1. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran Ibu menyusui tentang pentinya ASI 

Eksklusif 

2. Belum optimalnya program promosi kesehatan terkait ASI Eksklusif sehingga sasaran 

tidak menerima informasi secara lengkap mengenai pentingnya pemberian ASI 

ekslusif.  

3. Ibu menyusui kurang mengetahui tentang cara pemberian ASI pada ibu yang bekerja. 

Mereka hanya memberikan ASI pada saat bersama bayinya saja. Ibu menyusui lebih 

memilih memberikan bayinya susu formula agar bayinya tetap dalam keadaan kenyang 

meski ibu sedang bekerja 

4. Masih terdapat pengetahuan yang salah terkait pemberian makanan tambahan yang 

seharusnya tidak dilakukan padi bayi yang belum cukup umur (6 bulan atau kurang). 

Hal ini dilakukan para ibu agar bayinya merasa kenyang, karena menurut mereka ASI 

tidak mencukupi kebutuhan makanan bagi bayi. 
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 Tindak lanjut dari kondisi tersebut adalah perlunya inovasi yang ditujukan untuk 

meningkatkan motivasi khususnya ibu hamil dan menyusui untuk memberikan ASI 

Ekslusif bagi bayinya sampai umur 6 bulan dan tidak diberikan makanan tambahan apapun. 

Oleh karena itu, Puskesmas Tamansari melalui koordinasi dan kolaborasi program KIA, 

Promosi Kesehatan dan Gizi membentuk inovasi BUNDA (Ibu Menyusui dengan ASI 

Eksklusif). Inovasi ini merupakan upaya promotif untuk meningkatakan pengetahuan dan 

kesadaran tentang pentingnya pemberian ASI Ekslusif dari ibu kepada bayinya. Tujuan 

akhirnya untuk meningkatkan motivasi ibu agar mau melakukan ASI Eksklusif selama 6 

bulan sehingga upaya perbaikan gizi masyarakat yang dimulai dari komponen keluarga 

dapat tercapai. 

Kegiatan inovasi ini dilakukan setelah adanya penjaringan ibu hamil dan menyusui 

yang mencakup dua desa binaaan Puskesmas Tamansari yaitu Desa Sukajadi dan Desa 

Sukajaya. Selanjutnya, dilakukan penjadwalan kegiatan inovasi BUNDA di masing-masing 

Posyandu di dua desa tersebut melalui koordinasi dengan kader kesehatan setempat. 

Kegiatan dibimbing oleh petugas Bidan Desa serta TPG yang ada di puskesmas serta Kader 

Posyandu. 

Dengan adanya inovasi ini diharapkan upaya perbaikan gizi masyarakat dapat 

dilakukan melalui inisiasi menyusui dini bagi bayi selama 6 bulan. 

 

III.  Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui perbaikan gizi masyarakat 

yang dilakukan sejak dini 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan menyusui tentang pentingnya ASI 

Eksklusif 

b. Meningkatkan kesadaran ibu hamil dan menyusui tentang pentingnya ASI Eksklusif 

c. Meningkatkan motivasi ibu menyusui untuk melakukan ASI Eksklusif pada bayinya 

d. Meningkatkan sikap dan perilaku ibu hamil dan menyusui terhadap kegiatan  



5 
 

e. Meningkatkan cakupan ASI Ekslusif di wilayah kerja Puskesmas Tamansari 

 

IV. Sasaran 

Wanita Usia Subur, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui yang ada di Wilayah Puskesmas 

Tamansari. Sasran secara khusus terdapat di Kelas Ibu pada setiap Posyandu di Desa 

Sukajaya (12 posyandu) dan Desa Sukajadi (13 posyandu) sebagai wilayah binaan 

Puskesmas Tamansari. 

 

V. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

1. Kegiatan Pokok 

Pengelola program KIA, Promosi Kesehatan dan Gizi mengadakan pertemuan lintas 

sektor dan sasaran program untuk melakukan sosialisasi inovasi Bunda. Selanjutnya 

dilakukan penjadwalan kegiatan inovasi Bunda melalui program Kelas Ibu di posyandu 

yang ada di Desa Sukajadi dan Desa Sukajaya. Anggota Kelas Ibu tersebut berjumlah 

rata-rata 20 orang dan bisa bertambah sesuai kondisi. Kegiatan ini dilakukan selama 3 

kali dalam sebulan di posyandu setiap desa secara bergantian dalam 1 tahun. Tujuannya 

agar cakupan inovasi BUNDA dapat tercapai secara optimal. Melalui Kelas Ibu 

dilakukan kegiatan penyuluhan dan konseling pentingnya ASI Eksklusif oleh petugas 

promkes kepada sasaran. Sementara, petugas gizi menjelaskan dan praktek tentang 

kegiatan Inisiasi Menyusi Dini (IMD) kepada sasaran. Akhir kegiatan ditutup dengan 

evalusi dan tanya jawab. 

 

2. Rincian Kegiatan    

1. Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor 

Petugas kesehatan melakukan koordinasi lintas program gizi, KIA, promkes dan 

lintas sektor dengan pemerintah desa dan kader kesehatan setempat. 

2. Pengelola inovasi BUNDA melalukan sosialisasi tentang inovasi BUNDA termasuk 

penentuan jadwal kegiatan di lapangan dan komitmen bersama 
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3. Pengelola inovasi melaksanakan penyuluhan ASI Eksklusif dan praktek IMD pada 

Kelas Ibu di setiap Posyandu yang ada di dua desa binaan Puskesmas Tamansari 

secara bergantian 

4. Pengeloa inovasi melakukan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan  

 

VI. Cara Melaksanakan Kegiatan 

Metode : Ceramah dan Tanya jawab 

Media : Leaflet, Lembar Balik, Spanduk komitmen bersama 

 

VII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

A. Tahapan Inovasi BUNDA 

No. Kegiatan Waktu Kegiatan Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

6 Juni 2020 Penjaringan di lapangan 

2. Perumusan Ide 22 Juni 2020 Perumusan ide dari masukan semua 

pihak / koordinasi dengan Kepala 

Puskesmas 

3. Perancangan 25 Juni 2020 Menyusun tim pengelola inovasi dan 

linsek 

4. Implementasi 1 Juli 2020 ~ Sosialisasi Inovasi dan membangun 

komitmen bersama 

~ Pelaksanaan 3x dalam sebulan sesuai 

perencanaan BOK di setiap posyandu 

wilayah Puskesmas Tamansari  

 

B. Pelaksanaan Inovasi BUNDA 

Kegiatan BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inovasi BUNDA             

Ket. Pelaksanaan 3x dalam 1 bulan 
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VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan 

1. Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dilakukan selama kegiatan berlangsung meliputi jumlah sasaran kegiatan 

inovasi BUNDA di Kelas Ibu pada setiap posyandu. Pelaporan dibuat berdasarkan hasil 

evaluasi dan disampaikan ke Dinas kesehatan Kab. Bogor bersamaan dengan laporan 

bulanan Gizi. 

2. Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan inovasi 

BUNDA. Laporan evaluasi kegiatan dibuat oleh koordinator Gizi 

 

 

  Tamansari ,    Juni  2020 
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