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RINGKASAN
Melaksanakan Kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik di
dalam salah satu upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai pelaksanaan
salah satu tridarma perguruan tinggi salah satunya pengabdian ini adalah suatu
upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar supaya terlaksananya Tridarma
Perguruan Tinggi untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan teknologi
kepada masyarakat.
Berdasarkan hal ini, kami mengajukan usulan kegiatan Pengabdian di
Masyarakat di kecamatan indralaya kabupaten ogan ilir dengan tujuan pengabdian
ini adalah memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memiliki
pemahaman tentang “Peningkatan pengetahuan ibu usia produktiftentang inisiasi
menyusui dini (IMD) pasca persalinan untuk pencapaian kesuksesan pemberian
asi eksklusif “
Pemberian ASI (air susu ibu) secara eksklusif adalah pemberian hanya ASI
tanpa memberikan cairan atau makanan padat lainnya kecuali vitamin, mineral
atau obat dalam bentuk tetes atau sirup sampai usia 4-6 bulan.1 Berbagai
penelitian telah mengkaji manfaat pemberian ASI eksklusif dalam hal
menurunkan mortalitas bayi, menurunkan morbiditas bayi, mengoptimalkan
pertumbuhan bayi, membantu perkembangan kecerdasan anak, dan membantu
memperpanjang jarak kehamilan bagi ibu
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PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat ini yang berjudulPeningkatan pengetahuan ibu
usia produktiftentang inisiasi menyusui dini (IMD) pasca persalinan untuk
pencapaian kesuksesan pemberian asi eksklusif

tahun 2018dapat terlaksana

dengan baik, lancar dan tanpa kendala apapun. Kegiatan ini tidak akan dapat
berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dan bantuan dari pihak terkait,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami ingin
menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :
1. Dr.dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M.kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah
Palembang
2. Dewi Rury Ariandari, S.Kep., Ners. M.N.S selaku Ka. Lembaga Pengabdian
kepada Masyarakat
3. Meta Rosdiana, SST., M.Kes selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan
4. Seluruh warga masyarakat di kecamatan indralaya kabupaten ogan ilir Semua
pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada
Masyarakat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat
bermanfaat bagi kita semua. Aamiin...

Palembang,

Desember 2018

Ketua Pelaksana,

Siti Amalia, SST., M.Kes
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Analisis Situasi
Pemberian ASI (air susu ibu) secara eksklusif adalah pemberian hanya ASI
tanpa memberikan cairan atau makanan padat lainnya kecuali vitamin, mineral
atau obat dalam bentuk tetes atau sirup sampai usia 4-6 bulan.1 Berbagai
penelitian telah mengkaji manfaat pemberian ASI eksklusif dalam hal
menurunkan mortalitas bayi, menurunkan morbiditas bayi, mengoptimalkan
pertumbuhan bayi, membantu perkembangan kecerdasan anak, dan membantu
memperpanjang jarak kehamilan bagi ibu.2-8 Penyebab kematian bayi terbesar di
Indonesia adalah kematian neonatal dan dua pertiga dari kematian neonatal adalah
pada satu minggu pertama oleh karena daya imun bayi masih sangat rendah. 9 Sub
Committee on Nutrition (ACC/SCN) dalam edisi laporan tahun 200010,
menyebutkan perlunya meningkatkan durasi pemberian ASI eksklusif karena
perilaku menyusui sangat berhubungan dengan kesehatan dan kelangsungan hidup
anak. Pemberian ASI secara eksklusif kepada bayi dianjurkan untuk diberikan
selama 4-6 bulan. Pada tahun 1999, UNICEF bersama dengan World Health
Assembly (WHA) merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan
untuk keuntungan yang optimal bagi ibu dan bayinya.11 Rekomendasi pemberian
ASI eksklusif sampai usia 6 bulan tampaknya masih terlalu sulit untuk
dilaksanakan.
Upaya agar ibu bisa menyusui bayinya secara eksklusif sampai usia 4
bulan saja masih memiliki banyak kendala. Sasaran program perbaikan gizi
masyarakat untuk meningkatkan ASI eksklusif menjadi 80% tampak terlalu
tinggi.12 Pemberian makanan/minuman pralakteal adalah pemberian makanan
atau minuman kepada bayi baru lahir sebelum ASI keluar (dengan kata lain
mendahului pemberian ASI), biasanya telah dilakukan dalam 3 hari pertama.
Pemberian makanan/minuman pralakteal adalah praktek yang sering dilakukan
dan

merupakan

salah

satu

faktor

utama

1

kegagalan

pelaksanaan

ASI

eksklusif.13,14 Faktor-faktor yang mempengaruhi ASI eksklusif yaitu produksi
ASI kurang, ibu kurang memahami tata laksana laktasi yang benar, ingin relaktasi,
terlanjur 2 mendapat prelactal feeding (pemberian air gula/dekstrosa, susu formula
pada hari hari pertama kelahiran), kelainan ibu contohnya masalah anatomi
payudara, ibu hamil lagi padahal masih menyusui, ibu bekerja, abnormalitas
bayi/kelainan bayi, dan persepsi yang salah mengenai ASI.
Faktor lain separti perubahan sosial budaya, faktor psikologis, faktor fisik
ibu, faktor kurangnya petugas kesehatan, meningkatnya promosi susu kaleng
sebagai pengganti ASI, petugas kesehatan menganjurkan penggunaan PASI,
puting susu nyeri/lecet, payudara bengkak (engorgement), saluran susu tersumbat,
mastitis, abses payudara, kelainan anatomis pada puting susu, kegagalan
menyusui, bayi enggan menyusu, gagal tumbuh pada bayi yang mendapat ASI,
ikterus pada bayi yang minum ASI, bayi lahir dengan operasi sectio caesaria, bayi
kembar, penyakit kronis/berat pada ibu, ibu dengan diit tertentu, pemberian
obatobatan pada ibu menyusui, dan menyusui pada waktu hamil
1.2 Rumusan Masalah
Melihat kondisi masih kurangnya kesadaran ibu-ibu terdapat kebiasaan
masyarakat memberikan tambahan prelactal feeding sebelum usia bayi mencapai
6 bulan dengan alasan bayi rewel dan baik-baik saja jika diberi susu tambahan.
Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan ibu mengenai ASI eksklusif dan
pelaksanaannya. Oleh sebab itu, perlu diberikan informasi mengenai ASI
eksklusif melalui media penyuluhan.
1.3 Tujuan Kegiatan
1. Tujuan dari kegiatan ini adalah:Meningkatkan pengetahuan kelompok
sasaran melalui kegiatan penyuluhan kesehatan
2.

Melatih kelompok sasaran untuk berperilaku memberikan ASI eksklusif
selama 6 bulan awal kehidupan bayi.

2

BAB II
TARGET DAN LUARAN
2.1 Target
Target luar program Peningkatan pengetahuan ibu usia produktiftentang
inisiasi menyusui dini (IMD) pasca persalinan untuk pencapaian kesuksesan
pemberian asi eksklusif adalah masyarakat mampu memliki bekal pengetahuan
agar dapat memiliki pemahaman tentang pentingnya pemeriksaan . Dengan materi
yang memberikan pemahaman pentingnyaPelatihan Pengenalan dan Penanganan
Peningkatan pengetahuan ibu usia produktiftentang inisiasi menyusui dini (IMD)
pasca persalinan untuk pencapaian kesuksesan pemberian asi eksklusif diharapkan
dapat memberikan manfaat kepada mereka.
2.2 Luaran
Dari penyuluhan mengenai Peningkatan pengetahuan ibu usia
produktiftentang inisiasi menyusui dini (IMD) pasca persalinan untuk pencapaian
kesuksesan pemberian asi eksklusif di Kecamatan Indralaya kabupaten ogan ilir
1.

Laporanpelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat

2. Satu artikel pada media elektronik website
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BAB III
METODE PELAKSANAAN
3.1 Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepadamasyarakat di kecamatan Indralaya
kabupaten ogan ilir

3.2 MetodeKegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode
ceramah.

3.3 JadwalPelaksanaan
Tanggal : rabu , 11Desember 2018
Waktu
Tempat

: Pukul 09.00 s.dSelesai
:Balai Pertemuan kecamatan indralaya kabupaten ogan ilir

4

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Dan Pembahasan
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias
yang sangat baik dari masyarakat kecamatan indralaya. Tujuan dari kegiatan
penyuluhan telah tercapai, diketahui dari evaluasi yang dilakukan mengalami
peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan. Sedangkan
sasaran dari kegiatan penyuluhan pengabdian kepada masyarakat dosen prodi D3
kebidanan STIK Siti Khadijah Palembang juga telah tercapai. Namun kelanjutan
dari kegiatan perlu dipantau dan diperhatikan agar ibu-ibu dapat mengikuti
kegiatan ini dengan baik.Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri
memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian Peningkatan pengetahuan ibu usia
produktiftentang inisiasi menyusui dini (IMD) pasca persalinan untuk pencapaian
kesuksesan pemberian asi eksklusif , Pemateri mengajukan beberapa pertanyaan
mengenai pengertian asi eksklusif. Setelah menggali pengetahuan dasar kemudian
pemateri mulai memaparkan materi pendidikan kesehatan mengenai Peningkatan
pengetahuan ibu usia produktiftentang inisiasi menyusui dini (IMD) pasca
persalinan untuk pencapaian kesuksesan pemberian asi eksklusif ,Selama kegiatan
penyuluhan berlangsung tampak peserta antusias dan memperhatikan isi materi
penyuluhan.
Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan
di akhir sesi pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan
pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Didapatkan 3 pertanyaan dari
peserta penyuluhan terkait materi isi materi. Setelah menjawab pertanyaan dari
peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi yang telah di
sampaikan dengan cara memberikan pertanyaan kesempatan kepada peserta untuk
menjawab pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu menjawab pertanyaan
mendapatkan

door

prize

sebagai

tanda

apresiasi

dan

setelah

itu

kegiatanpenyuluhan ditutup dengan kegiatan foto bersama antara pemateri dengan
peserta seminar.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5. 1 Kesimpulan Dan Saran

Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat masyarakat mau
mengikuti kegiatanPeningkatan pengetahuan ibu usia produktiftentang inisiasi
menyusui dini (IMD) pasca persalinan untuk pencapaian kesuksesan pemberian
asi eksklusif. Tujuan dilaksanakan program pemantauan Kegiatan yang diberikan
merupakan

kegiatan

penyuluhan

Peningkatan

pengetahuan

ibu

usia

produktiftentang inisiasi menyusui dini (IMD) pasca persalinan untuk pencapaian
kesuksesan pemberian asi eksklusif di kecamatan indralaya kabupaten ogan ilir
Selain itu juga dibuka forum diskusi tanya jawab tanpa batas pertanyaan,
Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih antusias dalam mengikuti
kegiatan tersebut. Mengingat besarnya manfaat yang dapat diambil dari kegiatan
pengabdian pada Masyarakat ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga
perlu dilaksanakan setiap bulannya agar dapat terus melakukan kontrol dan
monitoring terhadap kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya. Tim
PPM juga berharap para dosen STIK Siti Khadijah tetap menjaga dan
meningkatkan komitmen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
khususnya pengabdian pada masyarakat dengan melihat aspek-aspek kecil yang
akan berdampak besar di masa yang akan datang.
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SATUAN ACARA PENYULUHAN
Pokok Pembahasan

: Peningkatan pengetahuan ibu usia
produktiftentang inisiasi menyusui dini (IMD)
pasca persalinan untuk pencapaian kesuksesan
pemberian asi eksklusif.

Sub pokok pembahasan

:Asi eksklusif

Sasaran

:Seluruh ibu di kecamatan indralaya kabupaten
ogan ilir

Hari/ Tanggal
Tempat

: Rabu, 11Desember 2018
:Balai Pertemuan
kabupaten ogan ilir

Jam / Waktu

di

kecamatan

indralaya

: 09:00- 10:00 WIB

1. Tujuan
a.

Tujuan Umum
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang Tujuan Khusus
Setelah diberikan penyuluhan tentangPeningkatan pengetahuan ibu usia
produktiftentang inisiasi menyusui dini (IMD) pasca persalinan untuk
pencapaian kesuksesan pemberian asi eksklusif. selama 60 Menit
diharapkan Seluruh Ibu Mampu:
1.

Menjelaskan Pengertian Tanda Bahaya Pada Kehamilan,Persalinan
dan Nifas

2.

Mengetahui Pemberdayaan Keluarga

2. Isi Materi (Uraian materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan)
Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi:
1.

Pengertian asi dan asi ekslusif

2.

Menjelaskan Kandungan asi

3.

Manfaat pemberian asi
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4.

Hambatan Menyusui Secara Eksklusif Pada Ibu

5.

Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Pemberian ASI

3. Metode Penyuluhan
1. Ceramah
2. Tanya Jawab
4. Media
1. Laptop
2. LCD
3. Leaftlet
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5. Setting Tempat

Moderator

Penyaji

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe
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6. Kegiatan Penyuluhan
No

Waktu

1.

Pembukaan
(10 Menit)

Kegiatan penyuluhan
1. Memberi salam dan
memperkenalkan diri
2. Menjelaskan tujuan
dari penyuluhan.

Kegiatan peserta
1. Menjawab
salam dan
mendengarkan
2. Mendengarkan

3. Menggali pengetahuan

dan

4. Melakukan kontrak

memperhatikan

waktu.

3. Menjawab
Pertanyaan
4. Menyetujui
Kontrak waktu

2.

Kegiatan Inti

Menjelaskan Tentang:

1. Menyampaikan

(20 Menit)

1Pengertian asi dan asi

informasi yang

ekslusif

telah diketahui
2. Mendengarkan

2

Menjelaskan
Kandungan asi

3

Manfaat pemberian
asi

4

Hambatan
Menyusui Secara
Eksklusif Pada
Ibu

5

Peran Pemerintah
dalam
Meningkatkan
Pemberian ASI

11

dan
Memperhatikan.

3.

Tanya Jawab
(15 Menit)

1. Memberi kesempatan
Peserta Untuk
bertanya
2. Menjawab pertanyaan
dari peserta

4.

Penutup
(15 Menit)

1. Menyimpulkan materi
yang telah di berikan
2. Menyakan Kembali
mengenai materi
penyuluhan
3. Mengucapkan terima
kasih dan salam
penutup

1.Peserta Aktif
Bertanya
2.Menjawab
pertanyaan

1. Menyebutkan
sesuai materi
yang diberikan.
2. Menjawab
pertanyaan yang
diberikan
3. Mendengarkan
dan membalas
salam

7. Evaluasi Lisan
Prosedur

: Pemahaman materi

Bentuk

: Essay

Jenis

: Lisan
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LAMPIRAN MATERI
1. Definisi ASI dan ASI Eksklusif
ASI adalah makanan paling baik untuk bayi setelah lahir. Kelebihan dan
kehebatan ASI sudah tidak disangsikan lagi, ASI hampir mengandung semua zat
gizi yang diperlukan oleh bayi dengan komposisi sesuai dengan kebutuhan bayi.
ASI adalah makanan cair, lengkap gizi, dan sebagai makanan tunggal pada
umumnya dapat memenuhi fisiologis sampai umur 6 bulan.11 Menurut Peratutan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 pada Ayat 1 diterangkan “Air Susu Ibu
eksklusif yang selanjutnya disebut ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan
kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan
dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain”. Semula Pemerintah
Indonesia menganjurkan para ibu menyusui bayinya hingga usia empat bulan.
Namun, sejalan dengan kajian WHO mengenai ASI eksklusif
2. Kandungan ASI
ASI mengandung banyak nutrisi, antar lain albumin, lemak, karbohidrat,
vitamin, mineral, faktor pertumbuhan, hormon, enzim, zat kekebalan, dan sel
darah putih dengan porsi yang tepat dan seimbang. Komposisi ASI bersifat
spesifik pada tiap ibu, berubah dan berbeda dari waktu ke waktu yang disesuaikan
dengan kebutuhan bayi saat itu . Roesli mengemukakan perbedaan komposisi ASI
dari hari ke hari (stadium laktasi) sebagai berikut:
a. Kolostrum (colostrum/susu jolong)
5 Kolostrum adalah cairan encer dan sering berwarna kuning atau
dapat pula jernih yang kaya zat anti-infeksi (10-17 kali lebih
banyak dari susu matang) dan protein, keluar pada hari pertama
sampai hari ke-4/ke-7. Kolostrum membersihkan zat sisa dari
saluran pencernaan bayi dan mempersiapkannya untuk makanan
yang akan datang. Jika dibandingkan dengan susu matang,
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kolostrum mengandung karbohidrat dan lemak lebih rendah dan
total energi lebih rendah. Volume kolostrum 150-300 ml/24 jam.
b. ASI transisi/peralihan ASI
peralihan keluar setelah kolostrum sampai sebelum menjadi ASI
yang matang. Kadar protein makin merendah, sedangkan kadar
karbohidrat dan lemak makin tinggi dan volume akan makin
meningkat. ASI ini keluar sejak hari ke-4/ke-7 sampai hari ke10/ke-14.
c. ASI matang (mature)
Merupakan ASI yang dikeluarkan pada sekitar hari ke-14 dan
seterusnya, komposisi relatif konstan.
d. Perbedaan komposisi ASI dari menit ke menit
ASI yang pertama disebut foremilk dan mempunyai komposisi
berbeda dengan ASI yang keluar kemudian (hindmilk). Foremilk
dihasilkan sangat banyak sehingga cocok untuk menghilangkan rasa
haus bayi. Hindmilk keluar saat menyusui hampir selesai dan
mengandung lemak 4-5 kali lebih banyak dibanding foremilk, diduga
hindmilk yang mengenyangkan bayi.
e. Lemak ASI
makanan terbaik otak bayi Lemak ASI mudah dicerna dan diserap bayi
karena mengandung enzim lipase yang mencerna lemak. Susu
formula tidak mengandung enzim, sehingga bayi kesulitan menyerap
lemak susu formula. Lemak utama ASI adalah lemak ikatan panjang
(omega-3, omega-6, DHA, dan asam arakhidonat) suatu asam lemak
esensial untuk myelinisasi saraf yang penting untuk pertumbuhan
otak. Lemak ini sedikit pada susu sapi. Kolesterol ASI tinggi
sehingga dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan otak. Kolesterol
juga berfungsi dalam pembentukan enzim metabolisme kolesterol
yang mengendalikan kadar kolesterol di kemudian hari sehingga
dapat mencegah serangan jantung dan arteriosklerosis pada usia
muda.
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f. Karbohidrat ASI
Karbohidrat utama ASI adalah laktosa (gula) dan kandungannya lebih
banyak dibanding dengan susu mamalia lainnya atau sekitar 20-30 %
lebih banyak dari susu sapi. Salah satu produk dari laktosa adalah
galaktosa yang merupakan makanan vital bagi jaringan otak yang
sedang tumbuh. Laktosa meningkatkan penyerapan kalsium yang
sangat penting untuk pertumbuhan tulang. Laktosa juga meningkatkan
pertumbuhan bakteri usus yang baik yaitu, Lactobacillis bifidus.
Fermentasi laktosa menghasilkan asam laktat yang memberikan
suasana asam dalam usus bayi sehingga menghambat pertumbuhan
bakteri patogen. g. Protein ASI Protein utama ASI adalah whey
(mudah dicerna), sedangkan protein utama susu sapi adalah kasein
(sukar dicerna). Rasio whey dan kasein dalam ASI adalah 60:40,
sedangkan dalam susu sapi rasionya 20:80. Produk ASI tentu lebih
menguntungkan bayi, karena whey lebih mudah dicerna dibanding
kasein. Selain itu, ASI mengandung alfa-laktalbumin, sedangkan susu
sapi mengandung lactoglobulin dan bovine serum albumin yang sering
menyebabkan alergi. Selain itu, pemberian ASI eksklusif dapat
menghindarkan bayi dari alergen karena setelah 6 bulan usus bayi
mulai matang dan bersifat lebih protektif. Lebih jauh lagi, ASI juga
mengandung lactoferin sebagai pengangkut zat besi dan sebagai
sistem imun usus bayi dari bakteri patogen. Laktoferin membiarkan
flora normal usus untuk tumbuh dan membunuh bakteri patogen. Zat
imun lain dalam ASI adalah suatu kelompok antibiotik alami yaitu
lysosyme. Protein istimewa lainnya yang hanya terdapat di ASI adalah
taurine yang diperlukan untuk pertumbuhan otak, susunan saraf, juga
penting untuk pertumbuhan retina. Susu sapi tidak mengandung
taurine sama sekali.
h. Faktor pelindung dalam ASI
ASI sebagai imunisasi aktif merangsang pembentukan daya tahan
tubuh bayi. Selain itu, ASI juga berperan sebagai imunisasi pasif yaitu
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dengan 7 adanya SIgA (secretory immunoglobulin A) yang
melindungi usus bayi pada minggu pertama kehidupan dari alergen.
i. Vitamin, mineral dan zat besi ASI ASI mengandung vitamin,
mineral, dan zat besi yang lengkap serta mudah diserap oleh bayi.

3. Manfaat Pemberian ASI Menurut Roesli manfaat ASI bagi bayi yaitu:
a. ASI sebagai nutrisi Dengan tatalaksana menyusui yang benar, ASI
sebagai makanan tunggal akan cukup memenuhi kebutuhan tumbuh
bayi normal sampai usia 6 bulan.
b. ASI meningkatkan daya tahan tubuh Bayi yang mendapat ASI
eksklusif akan lebih sehat dan lebih jarang sakit, karena ASI
mengandung berbagai zat kekebalan.
c. ASI meningkatkan kecerdasan ASI mengandung nutrien khusus
yaitu taurin, laktosa dan, asam lemak ikatan panjang (DHA, AHA,
omega-3, omega-6) yang diperlukan otak bayi agar tumbuh optimal.
Nutrien tersebut tidak ada atau sedikit sekali terdapat pada susu sapi.
Oleh karena itu, pertumbuhan otak bayi yang diberi ASI eksklusif
selama 6 bulan akan optimal.
d. Menyusui meningkatkan jalinan kasih sayang Perasaan terlindung
dan disayangi pada saat bayi disusui menjadi dasar perkembangan
emosi bayi dan membentuk kepribadian yang percaya diri dan dasar
spiritual yang baik.
e. Manfaat lain pemberian ASI bagi bayi yaitu sebagai berikut:
1) Melindungi anak dari serangan alergi.
2) Meningkatkan daya penglihatan dan kepandaian bicara.
3) Membantu pembentukan rahang yang bagus.
4) Mengurangi risiko terkena penyakit diabetes, kanker pada anak, dan
diduga mengurangi kemungkinan menderita penyakit jantung. 8
5) Menunjang perkembangan motorik bayi. Menurut Roesli menyusui
juga memberikan manfaat pada ibu, yaitu:
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a. Mengurangi perdarahan setelah melahirkan (post partum) Menyusui
bayi setelah melahirkan akan menurunkan risiko perdarahan post partum,
karena pada ibu menyusui peningkatan kadar oksitosin menyababkan
vasokontriksi pembuluh darah sehingga perdarahan akan lebih cepat
berhenti. Hal ini menurunkan angka kematian ibu melahirkan.

b. Mengurangi terjadinya anemia Mengurangi kemungkinan terjadinya
kekurangan darah atau anemia karena kekurangan zat besi. Karena
menyusui mengurangi perdarahan.

c. Menjarangkan kehamilan Selama ibu memberi ASI eksklusif dan belum
haid, 98% tidak hamil pada 6 bulan pertama setelah melahirkan dan 96%
tidak hamil sampai bayi berusia 12 bulan.

d. Mengecilkan rahim Kadar oksitosin ibu menyusui yang meningkat akan
sangat membantu rahim kembali ke ukuran sebelum hamil.

e. Ibu lebih cepat langsing kembali Oleh karena menyusui memerlukan
energi maka tubuh akan mengambilnya dari lemak yang tertimbun selama
hamil.

f. Mengurangi kemungkinan menderita kanker Pada umumnya bila wanita
dapat menyusui sampai bayi berumur 2 tahun atau lebih, diduga akan
menurunkan angka kejadian carcinoma mammae sampai sekitar 25% dan
carcinoma ovarium sampai 20-25%.

g. Lebih ekonomis/murah Dengan memberi ASI berarti menghemat
pengeluaran untuk susu formula dan perlengkapan menyusui. Selain itu,
pemberian ASI juga menghemat pengeluaran untuk berobat bayi karena
bayi jarang sakit.
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h. Tidak merepotkan dan hemat waktu 9 Susu ASI dapat segera diberikan
tanpa harus menyiapkan atau memasak air, tanpa harus mencuci botol, dan
tanpa menunggu agar suhunya sesuai.

i. Memberi kepuasan bagi ibu Saat menyusui, tubuh ibu melepaskan
hormon-hormon

seperti

oksitosin

dan

prolaktin

yang

disinyalir

memberikan perasaan rileks/santai dan membuat ibu merasa lebih merawat
bayinya.

j. Portabel dan praktis Air susu ibu dapat diberikan di mana saja dan kapan
saja dalam keadaan siap minum, serta dalam suhu yang selalu tepat .

4. Hambatan Menyusui Secara Eksklusif Pada Ibu
Menurut Roesli manfaat ASI bagi bayi yaitu:
a. ASI sebagai nutrisi Dengan tatalaksana menyusui yang benar, ASI sebagai
makanan tunggal akan cukup memenuhi kebutuhan tumbuh bayi normal
sampai usia 6 bulan.
b. ASI meningkatkan daya tahan tubuh Bayi yang mendapat ASI eksklusif akan
lebih sehat dan lebih jarang sakit, karena ASI mengandung berbagai zat
kekebalan
c. ASI meningkatkan kecerdasan ASI mengandung nutrien khusus yaitu taurin,
laktosa dan, asam lemak ikatan panjang (DHA, AHA, omega-3, omega-6)
yang diperlukan otak bayi agar tumbuh optimal. Nutrien tersebut tidak ada
atau sedikit sekali terdapat pada susu sapi. Oleh karena itu, pertumbuhan
otak bayi yang diberi ASI eksklusif selama 6 bulan akan optimal.
d. Menyusui meningkatkan jalinan kasih sayang Perasaan terlindung dan
disayangi pada saat bayi disusui menjadi dasar perkembangan emosi bayi
dan membentuk kepribadian yang percaya diri dan dasar spiritual yang
baik.
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e. Manfaat lain pemberian ASI bagi bayi yaitu sebagai berikut:

1) Melindungi anak dari serangan alergi.
2) Meningkatkan daya penglihatan dan kepandaian bicara.
3) Membantu pembentukan rahang yang bagus.
4) Mengurangi risiko terkena penyakit diabetes, kanker pada anak, dan
diduga mengurangi kemungkinan menderita penyakit jantung. 8
5) Menunjang perkembangan motorik bayi.
Menurut Roesli menyusui juga memberikan manfaat pada ibu, yaitu:
a. Mengurangi perdarahan setelah melahirkan (post partum) Menyusui
bayi setelah melahirkan akan menurunkan risiko perdarahan post partum, karena
pada ibu menyusui peningkatan kadar oksitosin menyababkan vasokontriksi
pembuluh darah sehingga perdarahan akan lebih cepat berhenti. Hal ini
menurunkan angka kematian ibu melahirkan.
b. Mengurangi terjadinya anemia Mengurangi kemungkinan terjadinya
kekurangan darah atau anemia karena kekurangan zat besi. Karena menyusui
mengurangi perdarahan.
c. Menjarangkan kehamilan Selama ibu memberi ASI eksklusif dan belum
haid, 98% tidak hamil pada 6 bulan pertama setelah melahirkan dan 96% tidak
hamil sampai bayi berusia 12 bulan.
d. Mengecilkan rahim Kadar oksitosin ibu menyusui yang meningkat akan
sangat membantu rahim kembali ke ukuran sebelum hamil.
e. Ibu lebih cepat langsing kembali Oleh karena menyusui memerlukan
energi maka tubuh akan mengambilnya dari lemak yang tertimbun selama hamil.
f. Mengurangi kemungkinan menderita kanker Pada umumnya bila wanita
dapat menyusui sampai bayi berumur 2 tahun atau lebih, diduga akan menurunkan
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angka kejadian carcinoma mammae sampai sekitar 25% dan carcinoma ovarium
sampai 20-25%.
g. Lebih ekonomis/murah Dengan memberi ASI berarti menghemat
pengeluaran untuk susu formula dan perlengkapan menyusui. Selain itu,
pemberian ASI juga menghemat pengeluaran untuk berobat bayi karena bayi
jarang sakit. h. Tidak merepotkan dan hemat waktu 9 Susu ASI dapat segera
diberikan tanpa harus menyiapkan atau memasak air, tanpa harus mencuci botol,
dan tanpa menunggu agar suhunya sesuai.
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Realisasi Anggaran

No Kegiatan

Kebutuhan

Anggaran

1

Konsumsi



Snack
60 x Rp. 10.000

Rp. 500.000

2

Penyuluhan 

Cetak Leaflet
30 x Rp. 30.000
Souvenir

Rp. 100.000

Honorarium pelaksana
Rp. 200.000 x 3 orang
Honorarium RT
Rp. 300.000
Honorarium kader PKK
Rp. 300.000 x 2 orang
Pembuatan laporan kegiatan dan
penggandaan
Rp. 100.000
ATK
Rp. 150. 000

Rp. 400.000


3

Umum







Total

Rp. 200.000

Rp. 200.000
Rp. 400.000

Rp. 100.000
Rp. 100.000

Rp. 2. 000.000
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