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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

1. Pengertian Implementasi Kebijakan 

Kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas 

tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu 

tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebgai respon terhadap suatu 

keadaan yang kirisi.
1
 Adapun kebijakan publik menurut George C. Edward III dan 

shakansky dalam buku wahab mengatakan “apa yang di katakana dan apa yang 

dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak di lakukan oleh pemerintah 

adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program pelaksanaan niat dan 

peraturan-peraturan. Dengan kata lain, berdasarkan dengan pandangan tersebut 

kebijakan public yang merupakan keputusan yang diambil dan dibuat tidak hanya 

oleh satu aktor saja melainkan juga dapat dibuat oleh beberapa aktor yang saling 

berkaitan dan saling terlibat dalam kepentingan dari sesuatu kebijakan public yang 

dibuat tersebut. 

Kebijakan publik memiliki proses atau tahapan-tahapan yang perlu di 

lalui. Ada tiga proses atau tahapan-tahapan pokok kebijakan publik yang harus 

dilalu yaitu diantaranya tahapan formulasi kebijakan, tahapan implementasi 

kebijakan dan yang terakhir tahapan evaluasi kebijakan. Akan tetapi, dari tiga 

proses atau tahapan-tahapan tersebut implementasi kebijakanan merupakan 

tahapan yang paling dominan diantara formulasi kebijakan dan evaluasi 

kebijakan. Implementasi kebijkan adalah suatu tahap yang paling krusial dalam 

                                                           
1
 Wahab, solichin abdul. Analisis Pengantar kebijakan Publik. Malang : UMM pres 2008. Hal. 51 



28 
 

proses kebijakan publik, karena suatu program kebijakan publik harus 

diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan 

undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja 

bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk merai tujuan-

tujuan kebijakan atau program-program.
2
 Jika dilihat pada sisi lain implementasi 

merupakan fenomena yang sangat kompleks yang mungkin dapat dipahami 

sebagai suautu proses, suatu keluaran, dan juga sebagai suatu dampak. Yang 

dimaksud pada kalimat diatas misalnya, implementasi dikonseptualisasikan 

sebagai suatu proses, atau sebuah keputusan maupun tindakan yang mana 

selanjutnya ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga 

legislatif bias dijalankan. Lalu selanjutnya implementasi juga diartikan dalam 

konteks keluaran, semisal yang dimaksud disini adalah sejauh mana sebuah 

tujuan-tujuan yang sudah direncanakan mendapatkan suatu dukungan, yaitu 

semisal tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Lalu selanjutnya pada 

tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna 

bahwa telah ada suatu perubahan yang mana perubahan itu dapat diukur dalam 

masalah yang luas yang dikaitkan dengan suatu program, undang-undang public, 

dan keputusan yudisial. Suatu misal, apakah masalah kemiskinan yang ada sudah 

dapat ditangani dan berkurang atau masyarakat dapat merasakan lebih nyaman 

dan aman dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan pada waktu sebelum 

penetapan program kesejahteraan sosial dan kebijakan pemberantasan kejahatan. 

                                                           
2
 Winarno budi. 2014. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta : CAPS. Hal 147. 
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Perlu kiranya kita sadari bahwa mempelajari masalah implementasi 

kebijakan berarti berusaha untuk memahami “apa yang sebenarnya terjadi sesudah 

sautu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan 

kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan/legislasi kebijakan 

public, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun 

usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun 

peristiwa-peristiwa”.
3
 

Maka dari pada itu untuk mendapatkan pemahaman yang sempurna 

mengenai implementasi kebijakan publik alangkah lebih baik kita jangan hanya 

memandang dari perilaku lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang 

bertanggung jawab atas suatu program maupun pelaksanaannya terhadap 

kelompok-kelompok yang dituju, melainkan juga perlu memperhatikan secara 

cermat berbagai jaringa kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung 

maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang 

terlibat dalam program, dan yang pada akhirnya membawa dampak yang 

diharapkan ataupun yang tidak diharapkan terhadap program tersebut. 

2. Model-model implementasi kebijakan 

Model dalam kebijakan publik merupakan penjelasan secara abstrak atau 

perwakilan dari kehidupan politik. Model berusaha untuk memperjelas, 

menyederhanakan, dan memberikan pengertian mengenai hal-hal yang sebenarnya 

dianggap penting bagi politik dan kebijakan publik. Pentingnya sebuah model 

menjelaskan kehidupan politik dan kebijakan publik, sepenuhnya tergantung pada 

apa dan bagaimana kriteria sebuah model tersebut dalam menjelaskan perihal 
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 Wahab Abdu Solihin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang : UPT UMM pers. Hal 
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politik dan kebijakan publik.
4
 Implementasi kebijakan saat ini sangat banyak 

dipengaruhi oleh cabang ilmu pengetahuan. 

a. Model Kebijakan Van Metter dan Van Horn 

Model pendekatan implementasi kebijakan yang digunakan oleh Van 

Metter dan Van horn disini ialah model top-down. Proses implementasi kebijakan 

ini merupakan sebuah performansi dari suautu pelaksanaan kebijakan publik yang 

pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implemntasi publik 

yang sesui dengan harapan yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai 

variable. Model ini mengumpamakan bahwa implemntasi kebijakan berjalan 

secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksanaan, dan kinerja dari 

kebijakan public. 

Menurut Van Metter & Van Horn ada 6 variabel yang mempengaruhi 

kinerja dari pengimplementasian kebijakan publik diantaranya sebagai berikut : 

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Kinerja implemntasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya 

jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijkan memang realistis 

dengan sosio-kultur yang mengada ditingkat pelaksana kebijakan. 

Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan 

terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit 

merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan 

berhasil.
5
 

 

                                                           
4
 Suntoro irawan & Hariri Hasan. 2015. Kebijakan publik, Yogyakarta : Graha Ilmu. Hal 39.  

5
 Agustino Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. Hal. 133. 
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2) Sumber-Sumber Kebijakan 

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, yang perlu 

mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah 

sumber-sumber yang tersedia.
6
 Sumber-sumber harus mendapatkan 

perhatian karena sumber-sumber dapat menentukan keberhasilan dari 

pelaksanaan implementasi kebijakan publik. Sumber-sumber yang 

dimaksud disini ialah dana atau penunjang-penunjang lainnya yang 

dapat mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan publik 

yang efektif.  

3) Karakteristik Agen Pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 

organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan 

publik. Hal ini sangat penting karena karena kinerja implementasi 

kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang 

tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.
7
 

4) Sikap atau Kecenderungan para Pelaksana 

Sikap dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi 

kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan dari 

hasil implementasinya. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena 

kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat 

                                                           
6
 Winarno Budi. 2014.  Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi kasus). Yogyakarta : CAPS. Hal. 

161. 
7
 Agustiono leo. 2017. Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung : Alfabeta. Hal 135 
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yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka 

rasakan.
8
 

5) Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan 

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-

tujaun dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab 

dalam kinerja kebijakan
9
. Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi 

yang baik anatara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses 

implementasi kebijakan adalah suatu syarat penetuan keberhasilan 

pelaksanakan kebijakan. 

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial,dan Politik 

Variabel terkahir yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik 

yang juga harus diperhatikan untuk menilai hasil implementasinya 

yaitu sejauh mana lingkungan turut mendorong keberhasilan kebijakan 

public yang di tetapkan. Lingkungan yang dimaksud disini meliputi 

lingkungan social, ekonomi dan politik. 

 

b. Model implementasi kebijakan merilee S. Grindle. 

Model ini menggambarkan bahwa implemntasi ditentukan oleh isi 

kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah 

kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. 

Keberhasilan ditentukan oleh derajan implementability dari kebijakan tersebut. Isi 

kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut : (1) kepentingan yang terpengaruh 

oleh kebijakan; (2) jenis manfaat yang dihasilkan; (3) derajat perubahan yang 

                                                           
8
 Ibid, hal 135 

9
 Ibid, hal 161. 
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diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) siapa pelaksana program; (6) 

sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu, konteks implementasinya adalah : 

(1) kekuasaan, kepentingan dan strategi; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; 

(3) kepatuhan dan daya tanggap. Keunikan model grindle terletak pada 

pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang 

menyangkut pada implementor, penerima implementasi serta kondisi-kondisi 

sumber daya implementasi yang diperlukan.
10

 

c. Model implementasi kebijakan George C. Edward III 

Implementasi kebijakan adalah salah satu proses dari kebijkan publik, 

tahapan implementasi adalah suatu bagian yang sangat penting, karena sebaik 

apapun tahapan atau proses yang telah dibuat dan direncanakan tak akan berarti 

jika tidak diimplementasikan dengan baik. Implementasi kebijakan merupakan 

bagian yang paling menentukan dalam proses implementasi kebijakan publik, 

yang dimaksud bersifat menentukan karena sebagaimanapun bentuk suatu 

kebijakan jika tidak dipersiapkan dan disusun secara matang dalam 

implementasinya, maka tujuan dari kebijakan itu tidak dapat dilaksanakan secara 

baik. Maka dari itu implementasi kebijakan publik dalam suatu prosesnya tidak 

dapata di laksanakan sebelum diterbitkannya undang-undang ataupun peraturan 

dan juga anggran yang harus disedikan untuk pembiyayaan implementasi 

kebijakan publik tersebut.  

Model kebijakan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George 

C. Edward ini berperspektif top-down. Menurut George C. Edward ada 4 (empat) 

variable yang sangat menentukan untuk keberhasilan dari suatu implementasi 
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 Tresiana Novita dan Duadji Noverman. 2017. Kebijakan Publik Teori dan Praktek Model-model 
Pengelolaan Pengembangan Daerah. Yogyakarta : Suluh Media. Hal 54. 
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kebijaka publik, dianatanaya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi. Selain itu, melalui empat faktor ini kemudian akan dapat 

diidentifikasi hambatan dalam mencapai keberhasilan dari suati proses 

pelaksanaan kebijakan. 

1) Komunikasi  

Komunikasi menrut Edward III sangat menentukan tingkat 

keberhasilan pencapaian dari implementasi kebijakan publik. 

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah 

mengetahui apa yang akan merekakerjakan.
11

 Apabila para implementor 

kebijakan sudah mengetahi apa yang akan mereka lakukan dan kerjakan 

itu berarti pertanda bahwa komunikasi sudah berjalan dengan baik maka 

daripada itu stiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus 

dikomunikasiakan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, 

kebijakan yang akan dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten. 

 

2) Sumber Daya 

Variable selanjutnya yang menentukan keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan menurut Edward III adalah sumber daya. 

Perintah-perintah suatu kebijan mungkin sudah dikomunikasikan secara 

tepat, akurat dan konsisten, akan tetapi jika pelaksana dari implementasi 

kebijakan kekurangan sumber-sumber daya yang diperlukan maka 

implementasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber 

daya merupakan sesuatu variable yang penting dalam pelaksanaan 

implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud disini meliputi staf 
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yang memiliki kemampuan yang kompeten dan keterampilan dalam 

bidang-bidangnya dan dalam hal keuangan. 

Salah satu masalah yang serig dihadapi oleh pemerintah adalah 

sedikitnya pejabat yang mempunyai keterampilan-keterampilan 

pengelolaan. Seringkali mereke mempunya latar belakang professional 

dinaikkan pangkatnya sampai mereka menjadi administrator-administator, 

dan dengan demikian, tidak lagi menggunakan keterampilan-keterampilan 

professional mereka.
12

 Keterbatasan keterampilan-keterampilan pengelola 

merupakan masalah besar yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah 

dan bahkan pemerintah pusat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber 

daya yang dapat digunakan untuk pelatihan professional. 

 

3) Disposisi 

Selanjutnya variabel ke 3 menurut Edward III yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan yaitu 

disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor yang 

sangat penting ke tiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu 

kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka 

para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus 

dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya 

sesuai dengan bidangnya, sehingga dalam prakitknya tidak terjadi bias.
13

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Winarno Budi. 2013. Kebijakan public teori, proses, dan studi kasus. Yogyakarta : CAPS. Hal 185  
13

 Agustin oleo. 2017. Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung : Alfa beta : hal 139 
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4) Struktur Birokrasi 

Birokrasi merupakan salah satu jenis organisasi atau lembaga yang 

sering bertindak sebagai pelaksana kebijakan. Meskipun sumber daya 

sudah tersedia, pelaksana kebijakan paham akan apa yang menjadi 

tanggung jawabnya dan mereka mempunyai keinginan untuk 

melakukannya namun kurang efektif ketika struktur organisasi pelaksana 

kebijakan tidak efisien.
14

 Sebenarnya para pelaksana dari suatu kebijakan 

mungkin telah mengetahui tentang apa yang akan dilakukan dan 

mempunyai keingina serta sumber-sumber untuk melakukannya. Akan 

tetapi dalam proses pelaksanaannya mungkin mereka masih dihambat oleh 

struktu-struktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan suatu 

kebijakan. Setelah melihat penjelasan diatas, peneliti akan memberikan 

suatu gambaran mengenai alur dari 4 faktor pendukung dari implementasi 

kebijakan menurut Edward III pada gambar 2.1 : 

 

Gambar 2.1 Variabel Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan 

Menurut Edward III 

Sumber : Widodo, 2013  

                                                           
14

 Widodo. 2013. Analisis kebijakan public: konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan public. 
Malang : Bayu media. Hal 106 
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 Jika pada gambar 2.1 diatas dikaitkan dengan apa yang akan diteliti oleh 

peneliti maka alur penjabarannya adalah komunikasi mengenai Petunjuk-petunjuk 

yang diteruskan dengan akurat, jelas atau konsisten dari Dinas Kesehatan kepada 

stake holder mengenai tugas-tugas maupun rencana-renca yang akan di 

implementasikan. Komunikasi yang baik antar implementor akan berpengaruh 

sangat tinggi pada tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan tersebut. Selanjutnya 

mengenai sumber daya, sumber-sumber juga secara tidak langsung sangat 

mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Sumber daya yaitu ketersedianan 

para aparatur pelaksana dalam kebijakan ASI eksklusif berinteraksi dengan 

komunikasi-komunikasi dalam beberapa cara. Staf yang kurang memadai dapat 

menghalangi transmisi petunjuk-petunjuk suatu kebijakan. Kurangnya kejelasan 

atau informasi dari atasan seringkali menjadi salah satu penyebab dari ketidak 

jelasan dalam perintah-perintah implementasi. Standart Operasional Pelaksana 

(SOP) pada dasaranya merupakan sebagian reaksi terhadap sumber-sumber yang 

terbatas. 

 Disposisi para pelaksana akan berpengaruh pada bagaimana para pelaksna 

menafsirkan pesan-pesan komunikasi-komunikasi yang mereka terima. Yang 

dimaksud disposisi disini ialah sikap dari pelaksana kebijkan ASI eksklusif ini, 

sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara 

pandangnya yang berbeda dengan pembuatan kebijakan. Cara pelaksana 

menafsirkan pesan komunikasi ini pada akhirnya akan berpengaruh pada 

bagaimana mereka menyusun kembali pesan-pesan komunikasi untuk kemudian 

diteruskan kepada para pelaksana dibawahnya. Maka dari pada itu untuk 

mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek-aspek 



38 
 

penempatan pelaksana dari kebijakan ASI eksklusif. Selanjutnya struktur 

birokrasi, yang mana apa bila struktur birokrasi pemerintah yang terpecah akan 

meningkatkan probabilitas kegagalan-kegagalan komunikasi. Maka dari pada itu 

pelaksana kebijakan ASI eksklusif harus didasarkan pada struktur birokrasi yang 

tepat dan perundangan. Jadi dari 4 (empat) faktor pendungkung menurut Edward 

III tersebut sangatlah berkaitan, maka dari pada itu ke 4 faktor pendukung tersebut 

harus diperhatikan secara baik-baik demi kelancaran implementasi kebijakan ASI 

eksklusif ini. 

B. AIR SUSU IBU EKSKLUSIF 

1. Pengertian ASI Eksklusif 

Salah satu factor yang sangat mempengaruhi dalam penigkatan kualitas 

sumberdaya manusia sejak dini yaitu pemberian ASI secara eksklusif. Pemberian 

ASI secara eksklusif yaiu memberikan ASI kepada bayi selama kurang lebih 6 

bulan lamanya tanpa memberikan makanan ataupun asupan lain kepada bayi. 

Adanya dukunga yang dilakuka oleh pemerintah untuk peningkatan pemberian 

ASI eksklusif dibuktikan dengan Gerakan Nasional Peningkatan Pengguna Air 

Susu Ibu atau di singkat dengan GNPPASI.  

ASI adalah makanan pertama, utama dan terbaik bagi bayi yang bersifat 

alamiah dan mengandung berbagai gizi yang dibutuhkan dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan bayi. ASI Eksklusif adalah pemberian ASI pada 

bayi tanpa tambahan cairan lain atau makanan lainnya selain ASI. Sedangkan 

terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 pada ayat 1 

didefinisikan Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI eksklusif 

adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, 
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tanpa menambahkan dan/atau menggantikan dengan makanan atau minuman 

lain
15

. 

ASI eksklusif atau lebih tepatnya pemberian ASI secara eksklusif adalah 

bayi hanya diberi ASI saja, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, 

madu, air putih, dan tanpa makanan padat seperti pisang, papaya, bubur susu, 

biscuit, bubur nasi, dan tim
16

. Menurut perda kota Situbondo Nomor 2 tahun 

2017, air susu ibu  eksklusif yang selanjutnya di sebut ASI eksklusif adalah ASI 

yang di berikan kepada bayi sejak di lahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa 

menambah dan/ mengganti dengan makanan atau minuman lain.
17

 

2. Tujuan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif 

Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 pemberian 

ASI Eksklusif bertujuan untuk : 

a) Menjamim pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak 

dilahirkan sampai dengan berusia 6 bulam dengan memperhatikan 

pertumbuhan dan perkembangan. 

b) Memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif 

kepada bayinya. 

c) Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah 

terhadap pemberian ASI eksklusif. 

3. Regulasi tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif  

Kebijakan ASI eksklusif telah di tetapkan dalam beberapa ketentuan mulai 

aspek hukum, antara lain : 

                                                           
15

  Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 tentang pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.  
16

  Dokumen kebijakan pemberian ASI eksklusif Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. 
17

 PERDA Kabupaten Situbondo No.2 tahun 2017 
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A. Undang-unang kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang 

diantaranya memuat pasal sebagai berikut : 

I.  Pasal 128 

a) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak 

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

b) Selama pemberian air susu ibu, ibu, pihak keluarga, pihak 

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu 

bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khsus. 

c) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diadakan ditempat kerja dan tempat sarana umum. 

II. Pasal 129 

a) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka 

menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklisif 

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

dengan peraturan pemerintah 

III. Pasal 200 

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air 

susu ibu eksklusif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 128 ayat (2) 

dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

IV. Pasal 201 

a) Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 

190 ayat (1), pasal 191, pasal 192, pasal 196, pasal 197, pasal 198 dan 

pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda 
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terhadap pengurusnya, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi 

berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 190 ayat (1), pasal 191, pasal 192, 

pasal 196, pasal 197, pasal 198 dan pasal 200. 

b) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa : 

a. Pencabutan izin usaha; dan/atau 

b. Pencabutan status badan hukum
18

 

B. Peraturan pemerintah No. 33 tahun 2012 tentang pemerian Air susu 

ibu Eksklusif, yang diantaranya memuat pasal sebagai berikut: 

I. Pasal 2 

a) Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASi 

eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan 

dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya. 

b) Memberikan perlindungan kepada kepada ibu dalam memberikan 

ASI eksklusif kepada bayinya. 

c) Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, 

pemerintah daerah, dan pemerintah terhadap pemberian ASI 

eksklusif.
19

 

C. Surat keputusan menteri kesehatan tahun 2004 No. 

450/MENKES/SK/2004 tentang pemberian Asi eksklusif pada bayi di 

Indonesia. 

                                                           
18

 Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 
19

 Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 
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I. Menetapkan pemberian ASI eksklusif di Inonesia hingga usia 6 (enam) 

bulan, dan dianjurkan untuk diteruskan hingga usia 2 (dua) tahun 

bersama dengan makanan pendamping. 

II. Staff  layanan kesehatan harus menginformasikan kepada sesame ibu 

yang baru melahirkan untuk memberikan ASI eksklusif dengan 

rujukan pada “10 (sepuluh) langkah untuk keberhasilan pemberian 

ASI,” sebagaimana berikut : 

a) Setiap fasilitas yang memberikan layanan dan perawatan untuk 

ibu melahirkan harus memiliki kebijakan pemberian ASI tertulis 

yang dikomunikasikan kepada seluruh staff layanan kesehtan yang 

ada secara rutin. 

b) Menyelenggarakan pelatihan untuk seluruh staff layanan 

kesehatan menyangkut keterampilan yang dibutuhkan untuk 

mengimplementasikan kebijakan ini. 

c) Menginformasikan pada seluruh wanita hamil tentang manfaat 

dan manajemen pemberian ASI, mulai dari periode kehamilan, 

hingga kelahiran bayi dan hingga usia 2 tahun, termasuk cara 

untuk menanggulangi kesulitan dalam pemberian ASI. 

d) Membantu kaum ibu untuk menginisiasi terhitung dalam jangka 

waktu satu jam setelah melahirkan diruang melahirkan. Apabila 

sang ibu melahirkan lewa bedah cesar, bayi dapat mulai menyusui 

setengah jam setelah kesadaran sang ibu pulih. 

e) Menunjukkan pada kaum ibu bagaimana cara menyusui dan 

bagaimana melanjukan untuk memerah ASI pada kasus dimana 
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ibu harus berada terpisah dari bayinya oleh karena kondisi 

kesehatannya.  

f) Jangan beri bayi yang baru lahir makanan atau minuman apapun 

kecuali ASI, kecuali ada pertimbangan medis yang 

mengharuskannya. 

g) Praktekkan “penyatuan ruang” yaitu : mengizinkan ibu dan bayi 

untuk berada bersama-sama dalam satu ruangan 24 jam sehari 

h) Mendorong pemberian ASI kapanpun sang bayi 

menginginkannya. 

i) Jangan memberikan putting artifisial atau dot bayi yang 

menyususi. 

j) Dorong pembentukan kelompok-kelompok pendukung pemberian 

ASI dan rujuk kaum ibu ke kelompok-kelompok semacam ini 

menjelang saat-saat mereka meninggalkan rumah sakit atau 

klinik.
20

 

D. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Republik Indonesia No. 3 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh 

Langkah Menuju Keberhasilan Menyususi. 

Dalam peraturan ini memuat pasal sebagai berikut : 

I. Pasal 1 

a) Kesehatan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-

laki dan perempuan untuk memperolehkesempatan dan hak-

haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan perpartisipasi 
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dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pendidikan, 

pertahanan, keamanan social dan kesamaan dalam menikmati 

hasil pembangunan yang dampaknya seimbang. 

b) Air susu ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup 

yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobuli, enzim dan 

hormone, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang 

diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. 

c) Pemberian ASI eksklusif adalah pemberian hanya air susu ibu saja 

tanpa makanan atau minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai 

berusia enam bulan. 

d) Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat dan atau temoat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan 

baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative yang 

dilakukakan oleh pemerintah, pemda dan atau masyarakat. 

e) Kelompok pendukung ASI yang selanjutnya disebut KP-ASI 

adalah kelompok yang dibentuk oleh fasilitas pelayanan kesehatan 

dan masyarakat untuk mendukung ibu hamil, ibu baru melahirkan 

serta ibu menyusui. 

II. Pasal 3 

Penerapan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui adalah 

sebagai panduan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, dengan dukungan 

masyarakat dan keluarga dalam melaksanakan penerapan sepuluh 

langkah menuju keberhasilan menyusui 
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III. Pasal 4 

Penerapan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui adalah 

untuk menjamin akses dan mutu pelayanan bagi ibu untuk menyusui 

setelah melahirkan serta menjami bayinya mendapatkan ASI 

eksklusif. 

IV. Pasal 5 

Pelaksanaan penerapan sepuluh langkah menuju keberhasilan 

menyusui adalah sebagai berikut : 

a) Sarana pelayanan kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan 

peningkatan pemberian ASI (PP-ASI) tertulis yang secararutin 

dikomunikasikan kepada semua petugas. 

b) Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan 

keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut. 

c) Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat 

menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa 

kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun 

termasuk secara mengatasi kesulitan menyusui. 

d) Membantu ibu bagaimana cara menyusui bayinya dalam 30 

menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. 

Apabila ibu mendapat operasi Caesar, bayi disusui setelah 30 

menit ibu sadar. 

e) Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara 

mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas 

indikasi medis. 
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f) Tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI 

kepada bayi baru lahir. 

g) Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu 

bersama bayi 24 jam sehari. 

h) Membantu ibu menyusui semua bayi, tanpa pembatasan 

terhadap lama dan frekuensi menyusui. 

i) Tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi 

ASI 

j) Mengupayakan terbentuknya KP-ASI dan rujuk ibu kepada 

kelompok tersebut ketika pulang dari rumah sakit 

bersalin/sarana pelayanan kesehatan 

V. Pasal 6 

Fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan penerapan 

sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui dilakukan sesui 

dengan perkembangan kebutuhan, prioritas ibu dan bayi, serta tenaga 

kesehatan yang ada. 

VI. Pasal 7 

Dalam hal ibu dan bayi mengalami gangguan kesehatan, maka 

pelaksanaan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui 

disesuaikan dengan kondisi ibu dan bayi dengan memperhatikan dan 

kepentingan terkait bagi ibu dan bayi. 

VII. Pasal 8 

Untit yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak serta dinas terkait dan masyarakat dapat dilakukan sosialisasi 
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dan diseminasi penerapan sepuluh langkah menuju keberhasilan 

menyusui. 

VIII. Pasal 9 

a) Gubernur, dapat melakukan pembinaan atas pelaksanaan 

penerapan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui 

difasilitasi pelayanan kesehatan ditingkat propinsi dan 

kabupaten/kota. 

b) Bupati dan walikota dapat melakukan pembinaan pelaksanaan 

penerapan sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui 

difasilitasi pelayanan kesehatan ditingkat kabupaten/kota.
21

 

C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Meurut Eddy Ch. Papilaya pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk 

membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, 

memebangkitkan kesadaran seseorang akan potensi yang dimiliki dan berupaya 

untuk mengembangkan potesi itu menjadi tindakannyata.
22

 Sedangkan menurut 

Edi Suharto pembedayaan adalah suatu proses dan tujuan. Dimana sebagai proses 

pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan 

dan keberdayaan kelompok yang lemah didalam masyarakat, termasuk individu-

individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, 

pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam 

sebuah perubahan social yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau 
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 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 
Indonesia No. 3 Tahun 2010 
22

 Zubaedi. 2017. Membangun Masyarakat wacana dan praktik. Jakarta : prenada media. Hlm 42 
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mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya.
23

 

Dari 2 (dua) pengertian pemberdayaan diatas yang diambil dari beberapa 

tokoh, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya kegiatan 

yang mana bertujuan untuk lebih memperkuat masyarakat dan membangun 

kemampuan masyarakat melaluai beberapa upaya dengan cara mendorong, 

memotivasi, membangun kesadaran masyarakat, serta menggali kemampuan yang 

dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Terkait dengan Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 pasal 1, ayat 8 

tentang kader pemberdayaan masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan 

masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat 

sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Inti dari pengertian pemberdayaan 

masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan masyarakat dan 

kemandiriannya. 

Menurut Hikmat (2010)
24

, pemberdayaan selalu dihubungkan dengan 5 

(lima) konsep yakni : 

a) Kemandirian, 

b) Partisipasi,  

c) Jaringan kerja 

d) Keadilan.  

                                                           
23

 Suharto Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika 
Aditama, Hlm.60. 
24

Agnes Uthami. 2016. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan 
Sarana Air Bersih Berbasis Masyarakat. Skripsi Fisip Universitas Lampung. Hal 16 
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Kelima konsep tersebut dapat teridentifikasi dalam implementasi program 

Pemberian ASI Eksklusif yang tertuang dalam Perda Kabupaten Situbondo 

Nomor 2 Tahun 2017. Pada konsep kemandirian, hal yang menjadi substansi 

adalah bagaimana proses implementasi peraturan daerah tersebut dapat 

memberikan pemahaman kepada ibu menyusui tentang proses dan tahapan 

pemberian ASI sesuai dengan arahan atau instruksi dari implementor kebijakan. 

Pada konsep Partisipasi lebih mengarah pada peningkatan kesadaran ibu 

menyusui dalam menanggapi program ASI yang telah ditetapkan dalam peraturan 

daerah. Konsep ini menekankan pentingnya perubahan pola pikir ibu menyusui 

tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif dalam rangka memberdayakan ibu 

dan balita. Konsep selanjutnya yakni jaringan kerja yang lebih terfokus pada 

pihak implementor. Konsep ini menggarisbawahi urgensifitas pihak implementor 

dalam mengimplementasikan program ASI eksklusif yang sesuai dengan aturan 

dalam perda dan struktur birokrasi yang sesuai. Konsep yang terakhir yakni 

keadilan yang pada intinya mengarah pada tercapainya tujuan dari program ASI 

eksklusif. Tujuan yang dimaksud adalah perubahan pola pikir ibu menyusui 

tentang arti penting program ASI eksklusif, perbaikan gizi dan tumbuh kembang 

balita, perbaikan keadaan ekonomi, dan dalam rangka mewujudkan kualitas 

sumber daya manusia yang baik. 

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk 

membentuk suatu individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut 

diantaranya meliputi kemandirian pola berfikir, bertindak dan mengendalikan apa 

yang dilakukan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan kemandirian 
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masyarakat ialah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang 

mana ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan 

sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang 

dihadapi dengan cara mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas 

kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya 

yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.
25

  

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan 

kognitif masyarakat yang baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan 

kemampuan berfikir yang dilandasi oleh kemampuan dan wawasan seseorang atau 

masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. 

Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang 

diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan 

pemberdayaan. Kondisi efektif adalah merupakan sense yang dimiliki masyarakat 

yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan 

perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang 

dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka 

melakukan aktifitas pembangunan.
26

 

3. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat 

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan 

kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Fungsi adalah 

rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan 
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oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok 

aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya
27

. 

Senada dengan pengertian pemberdayaan masyarakat yang telah 

dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat 

merupakan serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya 

dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber 

daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam 

memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan 

kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya. 

Fungsi dari adanya pemberdayaan masyarakat adalah untuk membantu 

masyarakat dalam menggali dan memperkuat kemampuan masyarakat. Upaya 

yang dilakukan untuk menggali dan memperkuat masyarakat dengan cara 

memberi dorongan, memotivasi, membangun kesadaran masyarakat, serta 

memberikan keterampilan-keterampulan terhadap masyarakat. Fungsi dari 

pemberdayaan masyarakat sendiri tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian 

masyrakat melainkan juga untuk mengasah kemampuan masyarakat dibidang pola 

fikir maupun keterampilan serta di bidang peningkatan masalah kesehatan.  

Fungsi lain dari pemberdayaan masyarakat ialah memberikan kekuasaan 

secara penuh untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan derajat 

masyarakat. Hal tersebut bertujuan agas derajat masyrakat di bidang ekonomi 

maupun kesehatan dapat terpenuh dan berjalan optimal. Selanjutnya dengan 

meningkatnya derajat masyarkat secara optimal dibidang kesehatan maupun 

perekonomian maka masyarakat dapat hidup dengan bermutu adil dan merata.  
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4. Pengertian Pemberdayaan Ibu dan Anak 

Jika dikaitkan dengan judul yang telah diambil oleh peneliti diatas 

mengenai “Implementasi Kebijakan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dalam 

Rangka Pemberdayaan Ibu dan Anak” yang dimaksud atau yang akan di jabarkan 

dari pemberdayaan masyarakat ini ialah pemberdayaan ibu dan anak. Pengertian 

pemberdayaan ibu dan anak jika dikaitkan dengan pengertian pemberdayaan 

masyarakat diatas ialah suatu upaya untuk melindungi dan membangun kesadaran 

ibu dengan cara mendorong, memotivasi serta mengingatkan akan pentingnya ASI 

untuk kepentingan kesehtan ibu serta bayi tersebut, serta untuk menjamin 

pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif dari ibu untuk 

kepentingan pertumbuhan dan perkembangan bayi.   

Terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 02 tahun 2017 

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pasal 3 pengaturan pemberian ASI eksklusif 

bertujuan untuk : 

a) Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif 

sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) bulan demi menjamin 

pertumbuhan dan perkembangannya; 

b) Memberikan perlindungan kepada bayi dalam memberikan ASI 

eksklusif kepada bayinya; dan 

c) Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan 

Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.
28
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Selanjutnya terkait dengan Peraturan Daerah yang sama di Pasal 4 

disebutkan bahwa ada beberapa tanggung jawab Pemerintah Daerah yaitu 

diantaranya meliputi : 

a) Melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka pemberian ASI 

eksklusif; 

b) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI 

eksklusif; 

c) Memberikan pelatian teknis konseling menyusui; 

d) Memfasilitasi pelatihan dan penyediaan tenaga konselor menyusui di 

fasilitas pelayanan pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum 

lainnya; 

e) Membina, monitorin, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan dan 

pencapaian program pemberian ASI eksklusif di fasilitas pelayanan 

kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana 

umum dan kegiatan masyarakat; 

f) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian 

ASI eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan; 

g) Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

h) Menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas 

penyelenggaraan pemberian ASI eksklusif
29

  

Lalu terkait dengan 2 pasal dalam Peraturan daerah yang disebutkan 

diatas, dijelaskan bahwa pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk 
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memberi pelindungan, membina maupun memfasilitasi ibu yang memberi ASI 

eksklusif. Bukan hanya ibu saja, pemerintah juga jelas-jelas melindungi hak dari 

bayi untuk mendapatkan ASI dari ibunya dalam jangka waktu tertentu untuk 

pertumbuhan dan perkembangan bayi tersebut.  

Dalam implementasi Peraturan Daerah tentang pemberian ASI eksklusif, 

salah satu hal yang menjadi perhatian adalah instrumen – instrumen yang harus 

digunakan untuk menjadi acuan pemberdayaan ibu dan balita. Menurut Mufdlilah 

(2016)
30

 ada beberapa instrument-instrumen yang harus diperhatikan dalam 

rangka pemberdayaan ibu dan balita untuk keberhasilan program kebijakan ASI 

eksklusif yaitu diataranya : 

a) Sikap ibu dalam memberi ASI ekslusif 

b) Pemberlakuan kebijakan dan penetapan peraturan mengenai ASI 

eksklusif 

c) Advokasi 

d) Komunitas pendukung ASI eksklusif 

Pada instrumen pertama tentang sikap ibu dalam memberi ASI eksklusif 

mengarah pada bagaimana sikap ibu dalam memberikan ASI eksklusif. Hal ini 

berkaitan dengan sikap ibu terhadap pemberian ASI eksklusif memberikan 

dampak terhadap presepsi ibu pada program ASI eksklusif, arinya antuasiasme 

sasaran dari kebijakan ASI eksklusif apakah menerima tantangan pemberdayaan 

atau tidak. Instrumen selanjutnya yakni pemberlakuan kebijakan dan penetapan 

peraturan mengenai ASI eksklusif. Instrumen ini lebih menekankan pada sikap 

dari sasaran kebijakan (ibu menyusui) dalam memutuskan kebijakan pemberian 
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ASI eksklusif sebagai program pemberdayaan atau tidak. Program ASI eksklusif 

dapat menjadi program untuk memeberdayakan ibu dan balita karena akan 

berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan, misalnya kondisi ekonomi 

keluarga dan upaya peningkatan sumber daya manusia. Instrument selanjutnya 

mengenai advokasi. Instrument ini mengarah pada media atau carayang digunakan 

oleh implementor kebijakan dalam rangka memberi pendidikan kepada 

masyarakat khususnya ibu menyusui mengenai pentingnya ASI eksklusif bagi ibu 

dan juga tumbuh kembang bayi. Instrument yag terkahir mengenai komunitas atau 

kelompok pendukung ASI eksklusif, instrument ini lebih mengarah kepada 

pembentukan ataupun pengembangan dari komunitas pendukung ASI eksklusif, 

yang mana adanya komunitas ini bertujuan untuk membantu pemerintah untuk 

mensosialisasikan dan mensukseskan program ASI   

D. Penelitian Terdahulu 

Pada sub-bab ini dijelaskan mengenai studi terdahulu, yang dimana berisi 

tentang hasil penelitian terdahulu, fokus penelitian yang sejenis dan pembeda 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain dari pada itu, hasil 

penelitian terdahulu ini juga menjadi bahan acuan peneliti dalam melaksanakan 

penelitian ini. Berikut tabel yang menerangkan tentang penelitian terdahulu : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul pembeda Pembeda 

1 Hanulan Septian, 

Artha Budi, 

Karbito 

Faktor-faktor yang 

Berhubungan dengan 

Pemberian Asi Eksklusif Oleh 

- Penelitian ini mengidentifikasi 

mengenai ibu menyusui yang bekerja 

sebagai tenaga kesehatan 
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(2017) Ibu Menyusui yang Bekerja 

Sebagai Tenaga Kesehaan 

- Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif 

- Faktor pendukung yang paling 

dominan berhubungan dengan 

pemberian ASI eksklusif pada 

penelitian ini adalah tingkat 

pengetahuan tentang ASI eksklusif 

dari ibu yang tinggi 

2 Mina Yumei Santi 

(2011) 

Implementasi Kebijakan 

Pemberian Air Susu Ibu 

Eksklusif Melalui Konseling 

Oleh Bidan Konselor 

-Penelitian ini mengidentifikasi 

tentang pemberian ASI eksklusif 

melalui program konseling oleh bidan 

konselor 

-Faktor penghambat daripenelitian ini 

adalah kurang baiknya komunikasi 

antara konselor dalam pelaksanaan 

konselingnya dengan ibu menyusui 

serta kurangnya sumber daya yang ada 
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3 Jayanta permana 

hagi 

Hubungan Dukungan Suami 

dengan Sikap Ibu dalam 

Pemberian Eksklusif di 

Wilayah Kerja Puskesmas 

Arjasa Kabupaten Jember 

-Penelitian ini mengidentifikasikan 

tentang bagaimana hubungan 

dukungan suami dengan sikap ibu 

dalam pemberian ASI di wilayah kerja 

puskesmas Arjasa 

-Jenis penelitian ini adalah penelitian 

survei analitik dengan menggunakan 

pendekatan cros sectional 

4 Nurrahman 

(2017)  

 

Pengetahuan, Sikap dan 

Praktik Pemberian Asi 

Eksklusif di Wilayah Kerja 

Puskesmas Jumpandang Baru 

Kecamatan Tallo Kota 

Makasar  

-Penelitan ini mengidentifikasikan 

tentang hubugan pengetahuan dan 

sikap ibu terhadap pemberian ASI 

eksklusif diwilayah temoat kerja 

-Penelitian ini menggunakan deskriptif 

kualitatif  

5 Lasmi (2009) Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan praktik 

pemberian ASI Eksklusif di 

Wilayah kerja puskesmas di 

Madura Kabupaten 

Banjarnegara 

- Penelitian ini mengidentifikasikan 

tentang hubungan antara tingkat 

pengetahuan dengan praktik pemberian 

ASI eksklusif dan juga hubungan 

antara tingkat pendidikan ibu dengan 

praktik pemberian ASI eksklusif. Pada 

penelitian ini juga membahas 

mengenai hubungan antara kondisi 

kesehatan ibu dengan praktik 
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pemberian ASI eksklusif 

- Pada pnelitian ini,oeneliti tidak 

membahas mengenai dukungan suami 

terhadap pemberian ASI eksklusif, dan 

juga tidak ada pembahasan mengenai 

hubungan promosi susu formula 

dengan praktik pemberian ASI 

eksklusif 

- metode penelitian yang di pakai oleh 

peneliti ialah metode analitik 

observasional dengan rancangan 

penelitian Crossectional  

6 Siti zulaikhah 

(2010) 

Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan 

pemberian ASI eksklusif di 

Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang 

- Penelitian ini mengidentifikasikan 

mengenai hubungan antara 

pengetahuan ibu tentang pentingnya 

ASI eksklusif, hubungan antara 

pendidikan ibu dengan pemberian ASI 

eksklusif serta hubungan antara 

pekerjaan ibu dengan pemberian ASI 

eksklusif. 

- peneliti juga membahas mengenai 

hubungan antara keterkaitan susu 

formula dengan pemberian ASI 

eksklusif dan hubunga antara 
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dukungan suami terhadap pemberian 

ASI ekslusif 

- penelitian ini menggunakan deskriptif 

kualitatif yang mana memfokuskan di 

kasus kontroling 

7 Nasikhatul 

Hidayah (2016) 

Implementasi Kebijakan 

Pemberian ASI Eksklusif di 

Wilayah kerja Puskesmas 

Candilama Kota Semarang 

- Penelitian ini mendeskripsikan 

mengenai implementasi kebijakan 

program ASI eksklusif di Puskesmas 

Candilama Kota Semarang. Penelitan 

ini mebahas mengenai sejauh mana 

peran pemerintah dalam pemberian 

fasilitas bagi ibu yang menyusui dan 

hubungan suami terhadap pemberian 

ASI eksklusif. 

- penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengambilan informan secara 

purposive. 
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8 Iin Dwi Yuliarti 

(2008) 

Hubungan Pengetahuan dan 

Sikap Ibu Dengan Perilaku 

Pemberian ASI Eksklusif 

- Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi tentang hubungan 

antra pengetahuan dan sikap ibu 

dengan perilaku pemberian ASI 

eksklusif. Penelitian ini membahas 

mengenai pentingnya memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemberian ASI eksklusif dalam 

perencanaan program kesehatan 

komunitas seperti pengaruh keluarga 

dan penolong persalinan dan 

penerapan kebijakan pemerintah 

mengenai sepuluh langkah program 

peningkatan pengguna ASI terutama 

ASI eksklusif  

- jenis penelitian yang digunakan oleh 

peneliti ialah survey analitik dengan 

menggunakan pendekatan cross 

sectional. Data yang dikumpulkan 

dengan wawancara   

Berdasarkan tabel 2.1 diatas mengenai literature review yang telah 

dipaparkan diatas tersebut, pada dasarnya permasalahan mendasar yang sering 

terjadi dalam pelaksanaan kebijakan pemberian ASI eksklusif adalah ketidak 

pahaman dan kurangnya kesadaran dari ibu terhadap pentinya ASI eksklusif 
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terhadap tumbuh kembangnya bayi tersebut serta kurangnya dukungan dari suami. 

Kurangnya fasilitas dari pemerintah yaitu ketersedin tempat tersendiri bagi ibu 

menyusui di tempat kerja, maupun fasilitas umum lainnya juga menjadi kendala 

yang sering dialami oleh ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif kepada 

bayinya. Maka daripada itu selain kesadaran ibu dan dukungan dari suami, 

keseriusan pemerintah dalam menjalankan program ASI eksklusif ini adalah salah 

satu hal yang penting untuk menetukan tingkat keberhasilan dari program 

kebijakan pemberian ASI eksklusif ini. 

 


