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RINGKASAN
Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik didalam
salah satu upaya untuk tugas sebagai pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah suatu
upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar supaya Edukasi Pentingnya Menyusui pada
Masa New normal PandemiCovid-19 di RB Citra tahun 2020.di Desa Srinanti Kota Kayu
Agung pada tahun 2020. Dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan kepada
masyarakat dalam masa kehamilan.

PRAKATA
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan
Pengabdian kepadaMasyarakat ini yang berjudul “EDUKASIPENTINGNYAMENYUSUI
PADA MASA NEW NORMALPANDEMI COVID-19 DI RB CITRA TAHUN 2020”
dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa kendala apapun. Kegiatan ini tidak akan
dapat berjalan dengan lancar stanpa 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.

Ns. Dewi Rury Arindari, S.Kep.,M.NS

selaku Ketua Lembaga Pengabdian

Masyarakat
3.

Meta Rosdiana, SST., M.Kes selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan

4.

Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian
pada masyarakat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Kami menyadari bahwa kegiatan pengabdian ini masih jauh dari sempurna dan
masih banyak kendala yang dijumpai di lapangan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan
sebagai tindak lanjut program ini sangat kami harapkan agar manfaatnya dapat dirasakan
lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.
Demikianlah semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat
bermanfaat bagi kita semua aamiin.
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A. Judul

BAB 1
PENADAHULUAN

Edukasi Pentingnya Menyusui pada Masa New normal PandemiCovid-19 di RB
Citra tahun 2020.
B. Analisis Situasi
Coronavirus berbentuk bola, terbungkus, dan memiliki untai-positif RNA terbesar
dengan inang seperti burung, hewan ternak, hewan peliharaan, unta, dan kelelawar,
menyebabkan penyakit saluran pernapasan dan pencernaan. Coronavirus termasuk dalam
ordo Nidovirales, famili Coronaviridae, dan subfamiliOrthocoronaviridae, memiliki empat
genera virus coronadiantaranyaAlphacoronavirus, Betacoronavirus, Deltacoronavirus, dan
Gammacoronavirus. (Schwartz & Graham, 2020)
SARS-CoV dapat menyebabkan infeksi yang parah pada saluran pernapasan
bawah. SARS-CoV memiliki beberapa ciri yaitu penularan nosokomial, replikasi pada
saluran pernapasan bagian bawah, dan imunopatologi virus, merupakan ancaman
kesehatan masyarakat yang mengakibatkan epidemi dengan korban jiwa yang signifikan.
Sudah tiga bulan sejak diumumkannya kasus pertama Covid-19 di Indonesia
tanggal 2 Maret 2020, jumlah kasus per hari masih fluktuatif dan belum menunjukkan tren
penurunan. Terlebih setelah momen Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 24 Mei 2020,
dikhawatirkan akan terjadi peningkatan kasus.2
Di tengah masa pandemi, pemerintah mengeluarkan protokol kesehatan pada
situasi new normal tertanggal 20 Mei 2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung

Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi dan Surat Edaran Nomor HK.02.01/
Menkes/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung
Keberlangsungan

Usaha.

Pemerintah

memberikan

kewenangan

kepada
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kabupaten/kota dengan zona hijau untuk beraktivitas dan aman dari Covid-19.3
Sebelum pandemi Covid-19, manusia sudah hidup berdampingan dengan virus,
bakteri dan mikroorganisme lainnya penyebab penyakit menular seperti HIV/AIDS,
tuberkulosis, malaria, common flu dan lainnya. Skenario new normal telah digaungkan di
segala sektor dalam memberikan kebebasan aktivitas ekonomi dan sosial dengan
kedisiplinan penerapan protokol kesehatan yang ketat. WHO memberikan enam kriteria
new normal, yaitu (1) penularan Covid-19 sudah terkendali; (2) sistem kesehatan dapat
mendeteksi, menguji, mengisolasi, melacak kasus dan mengkarantina pasien Covid-19; (3)
risiko penularan dapat dikurangi terutama di tempat dengan kerentanan tinggi seperti panti
jompo, fasilitas kesehatan mental dan tempat keramaian; (4) upaya pencegahan di
lingkungan kerja seperti jaga jarak fisik, fasilitas cuci tangan, serta etika saat bersin dan
batuk; (5) pencegahan kasus Covid-19 dari luar negeri; serta (6) imbauan masyarakat
untuk berpartisipasi dalam masa transisi new normal. 4
Menyusui adalah landasan kelangsungan hidup bayi dan anak kecil, gizi dan
perkembangan serta kesehatan ibu. WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif
selama 6 bulan pertama kehidupan, diikuti dengan pemberian ASI berkelanjutan dengan
makanan pendamping yang sesuai hingga 2 tahun dan seterusnya.5Kontak skin to skindini
dan tanpa gangguan, rooming-in6dan metode kanguru, secara signifikan meningkatkan
kelangsungan hidup bayi dan mengurangi morbiditas serta direkomendasikan oleh WHO.

Kekhawatiran tentang apakah ibu dengan COVID-19 dapat menularkan virus
SARS-CoV-2 ke bayi atau anak kecil mereka melalui menyusui. Rekomendasi tentang
kontak ibu-bayi dan menyusui harus didasarkan pada pertimbangan penuh tidak hanya
pada potensi risiko infeksi COVID-19 pada bayi, tetapi juga risiko morbiditas dan
mortalitas yang terkait dengan tidak menyusui, penggunaan bayi yang tidak tepat. rumus.
susu, serta efek perlindungan dari kontak kulit-ke-kulit. Ringkasan ilmiah ini menguji
bukti hingga saat ini tentang risiko penularan COVID-19 dari ibu yang terinfeksi ke
bayinya

melalui

menyusui

serta

bukti

tentang

risiko

kesehatan

anak

yang

tidakmenyusu.Deteksi RNA virus COVID-19 dalam ASI tidak sama dengan menemukan
virus yang viable dan infektif. Penularan COVID-19 akan membutuhkan virus replikatif
dan infeksius yang mampu menjangkau lokasi sasaran pada bayi dan juga untuk mengatasi
sistem pertahanan bayi. Implikasi risiko penularan perlu dibingkai dalam hal prevalensi
COVID-19 pada ibu menyusui dan cakupan serta tingkat keparahan infeksi COVID-19
pada bayi ketika penularan terjadi dibandingkan dengan konsekuensi merugikan dari
penggunaan pengganti ASI (susu formula) dan pemisahan bayi baru lahir dan bayi muda
dari ibunya.Anak-anak tampaknya berisiko rendah terkena COVID-19. Di antara kasus
COVID-19 yang dikonfirmasi pada anak-anak, sebagian besar hanya mengalami penyakit
ringan atau asimtomatik.8,9
Hal ini juga terjadi pada virus corona zoonosis lainnya (SARS-CoV dan MERSCoV), yang tampaknya lebih jarang menyerang anak-anak dan menyebabkan gejala yang
lebih sedikit dan penyakit yang ringandibandingkan dengan orang dewasa. IgAsekretori
terdeteksi dalam ASI ibu dengan infeksi COVID-19. Meskipun kekuatan dan daya tahan
sIgA reaktif terhadap COVID-19 belum diketahui, beberapa komponen bioaktif, seperti
laktoferin, telah diidentifikasi dalam ASI yang tidak hanya melindungi terhadap infeksi

tetapi juga meningkatkan perkembangan neurokognitif dan imunologis anak sepertiteori
yang dikemukakan Lars A Hanson pertama kali menjelaskan sIgA dalam ASI pada tahun
1961.10-12
Kontakskin to skindan metode kanguru dapatmemfasilitasi pemberian ASI serta
meningkatkan termoregulasi, mengontrolglukosa darah, dan perlekatan ibu-bayi, dan
menurunkan risiko kematian dan infeksi parah pada bayi berat lahir rendah.13,14 Di luar
masa neonatal, efek positif dari menggendong ibu-bayi termasuk pola tidur yang lebih
baik, dan interaksi orang tua yang lebih berkualitas.Risiko kematian 14 kali lipat lebih
tinggi pada bayi yang tidak disusui, dibandingkan dengan bayi yang mendapat ASI
eksklusif.15Lebih dari 820.000 nyawa anak dapat diselamatkan setiap tahun pada anak
umurdi bawah 5 tahun, jika semua anak umur0-23 bulan disusui secara optimal.
Manfaatuntuk ibu, menyusui melindungi dari kanker payudara dan dapat melindungi dari
kanker ovarium dan diabetes tipe 2. 16
WHO merekomendasikan agar ibu suspek atau terkonfirmasi COVID-19 harus
didorong untuk mulai atau terus menyusui. Para ibu harus diberi tahu bahwa manfaat
menyusui secara substansial lebih besar daripada potensi risiko penularan.

17.

Ibu dan bayi

harus dibolehkan untuk tetap bersama selama rawat inap sepanjang hari dan malam dan
untuk melakukan kontak skin to skin, termasukmetode kanguru, terutama saatsegera
setelah lahir dan selama masa menyusui, baik ibuataupunbayinya yang dicurigai atau
dikonfirmasi COVID-19.
Saat ini, data tidak cukup untuk menyimpulkan penularan vertikal COVID-19
melalui menyusui. Pada bayi, risiko infeksi COVID-19 tergolong rendah, infeksi biasanya
ringan atau asimtomatik, sedangkan konsekuensi tidak menyusui dan pemisahan antara
ibu dan anak dapat menjadi signifikan. Pada titik ini, tampaknya COVID-19 pada bayi dan

anak-anak mewakili ancaman yang jauh lebih rendah terhadap kelangsungan hidup dan
kesehatan daripada infeksi lain yang dilindungi oleh menyusui. Manfaat menyusui dan
membina interaksi ibu-bayi untuk mencegah infeksi dan meningkatkan kesehatan dan
perkembangan khususnya penting ketika kesehatan dan layanan masyarakat lainnya
sendiri terganggu atau terbatas. Kepatuhan terhadap tindakan pencegahan dan
pengendalian infeksi sangat penting untuk mencegah penularan kontak antara ibu yang
dicurigai atau dikonfirmasi COVID-19 dengan bayi baru lahir dan bayi kecil
mereka.Berdasarkan bukti yang tersedia, rekomendasi WHO tentang inisiasi dan
kelanjutan menyusui bayi dan anak kecil juga berlaku untuk ibu yang dicurigai atau
dikonfirmasi COVID-19.
Dari uraian diatas maka kami mengajukan usulan pengabdian masyarakat dengan
judul Edukasi Pentingnya Menyusui pada Masa New normal PandemiCovid-19 di RB
Citra tahun 2020.
C. RumusanMasalah
EdukasiPentingnyaMenyusui pada Masa New normalPandemiCovid-19 di RB
Citratahun
2020merupakanusahuntukmeningkatkanpemahamantentangpentingnyameyusui
pada ibu dan bayi.
D. TujuanKegiatan
Meningkatkanpemahamandan
pengetahuanibumengenaipentingnyamenyusuipadamasanew normalpandemi
covid-19 di RB Citra tahun 2020.

BAB II
TARGET DAN LUARAN

Kegiatan penyuluhan ini untuk mempererat silatuhrami dan memberikan
informasi dukasi Pentingnya Menyusui pada Masa New normal Pandemi Covid-19 kota
KayuAgung Tahun 2020

Luaran pada media masa cetak (koran) dan website yang direncanakan
setelah program pengabdian dilaksanakan selain publikasi pada jumlah
ilmiah nasional, juga nantinya akan didapatkan suatu awal strategi/modal dan
pelibatan yang akan sangat bermanfaat untuk peningkatan kesehatan dukasi
Pentingnya Menyusui pada Masa New normal
PandemiCovid-19

BAB III
METODE PELAKSANAAN

A. Kalayak Sasaran
Ibu hamil dan ibu yang memilikibayi 0-2 tahun di RB Citra tahun 2020
C. Metode kegiatan
Metodepenyuluhanpentingnyamenyusui pada masa new normal pandemicovid19kepada ibu hamil dan ibu yang memiliki bayi 0-2 tahun di RB Citra tahun 2020
dengan memperhatikan protokol kesehatan.Alat yang digunakan berupa leaflet,
Lembar Balik, LCD dan proyektor.
E. Rencana dan JadwalKegiatan
a. Pelaksanaan
Hari / Tanggal : Sabtu / 14 Desember 2020
Waktu
Tempat

: Pukul 13 WIB.00 s.d Selesai
: RB Citra Kota Palembang

F. RancanganEvaluasi
Kegiataninidilakukanselama 5 bulan, mulaidarisurveilapangan, pengumpulan data,
proses izindari RB Citra dan
penyebaraninformasihinggaharipelaksanaanpenyuluhan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan antusias
yang sangat baik dari semua ibu hamil di masyarakat Desa Srinanti Kota Kayu
Agung. Tujuan dari kegiatan penyuluhan telah tercapai, diketahui dari evaluasi
yang dilakukan mengalami peningkatan pengetahuan sebelum dan setelah
dilakukan penyuluhan dan kegiatan kelas ibu.sedangkan sasaran dari kegiatan
penyuluhan pengabdian kepada masyarakat dosen prodi D.III Kebidanan STIK
Siti Khadijah Palembang juga telah tercapai

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil kegiatan Pengabdian
Kepada Masyarakat, sebagai berikut:
1. Para ibu menyusui dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Edukasi
Pentingnya Menyusui pada Masa New normal PandemiCovid-19
2. Para ibu dapat menerapkan Menyusui landasan kelangsungan hidup bayi dan
anak kecil, gizi dan perkembangan serta kesehatan merekomendasikan pemberian ASI
eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan, diikuti dengan pemberian ASI berkelanjutan
dengan makanan pendamping yang sesuai hingga 2 tahun dan seterusnya.5Kontak skin to
skindini dan tanpa gangguan, rooming-in6dan metode kanguru, secara signifikan
meningkatkan kelangsungan hidup bayi dan mengurangi morbiditas
B.SARAN
Para ibu lebih memperhatikan protokol kesehatan secara telitih agar terhindar dari paparan
covid19, para ibu menyusui diharapkan dapat meningkatkan kebersihan dan menjaga
kesehatan .
diharapkan dapat melakukan pemeriksaan di pelayanan kesehatan terdekat apabila
mengalami keluhan-keluhan
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DOKUMENTASI

A. AnggaranBiaya
REKAPITULASI BIAYA YANG DIUSULKAN
NO. URAIAN
1. Honor
2.
Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan
3. Perjalanan
4
Pengumpulan dan Pengolahan Data, Laporan, Publikasi, Seminar,
Pendaftaran HaKi
JUMLAH BIAYA
1. Honor
No. Pelaksana Kegiatan
1
Ketua Tim
2
Pelaksana
3
Teknisi
4
Tenaga Harian
JUMLAH BIAYA

Jumlah

Jumlah Jam/
Minggu

1 orang
1 orang
1 orang
2 orang

1 Uang bensin
JUMLAH BIAYA

Volume
1 paket

Rp.3.000.000

Biaya (Rp)
Rp 250.000
Rp 200.000
Rp 100.000
Rp 100.000
Rp650.000

2. Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan
No. Bahan
Volume
Biaya Satuan
(Rp)
1.
Masker
2 box
Rp 100.000
2.
Handsanitaizer
30 orang
Rp.10.000
3.
Cetak leflat
30 orang
Rp.2.000
JUMLAH BIAYA

3. Perjalanan
No.
Jenis

Honor/
Jam

JUMLAH (Rp)
Rp. 650.000
Rp. 560.000
Rp. 300.000
Rp 1.490.000

Biaya (Rp)
Rp.200.000
Rp.300.000
Rp. 60.000
Rp. 560.000

Biaya Satuan
(Rp)
Rp.300.000

Biaya (Rp)
Rp.300.000
Rp.300.000

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data, Laporan, Publikasi, Seminar, Pendaftaran
HKI, dan Lain-Lain
No.
1.

Tujua
Volume
snack responden dan
35orang
pelaksana
2.
ATK Pengumpulan
Paket
Pengolahan Data dan
Laporan
4.
Publikasi
Paket
5.
Seminar
Paket
JUMLAH BIAYA
Jumlah biaya 3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah)

Biaya Satuan (Rp)
Rp. 15.000

Biaya (Rp)
Rp. 525.000

Rp.265.000

Rp.265.000

Rp.400.000
Rp. 00.000

Rp. 400.000
Rp. 300.000
Rp 1.490.000

