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RINGKASAN

Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik di dalam
salah satu upaya untuk tugas sebagai pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah suatu
upaya STIK Siti Khadijah Palembang agar supaya terlaksananya Penyuluhan Tentang Asi
Ekslusif Di Asrama Brimob Bukit Besar Palembang Tahun 2020. Dengan tujuan
memberikan bekal pengetahuan kepada ibu mneyusui.

PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat ini yang berjudul Penyuluhan dengan Materi “ASI Eksklusif” di
Asrama Brimob Bukit Besar Palembang Tahun 2020 dapat 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 setulustulusnya 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. Pusat Pengabdian kepada
Masyarakat
3. Meta Rosdiana,SST.,M.Kes selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan
4. Warga Masyarakat Di asrama Brimob Bukit Besar palembang
5. 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 2020
Ketua Pelaksana,

Dr. Rina Puspita
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BAB 1
PENDAHULUAN
1. Analisis Situasi
ASI merupakan makanan yang pertama, utama, dan terbaik bagi bayi, yang
bersifat alamiah. ASI mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan dalam proses
pertumbuhan dan perkembangan bayi. Terkait itu, ada suatu hal yang perlu
disayangkan, yakni rendahnya pemahaman ibu, keluarga, dan masyarakat
mengenai pentingnya ASI bagi bayi. Akibatnya, progam pemberian ASI ekslusif
tidak berlangsung secara optimal (Prasetyono, 2009).
Pengetahuan akan mempengaruhi sikap terhadap perilaku hidup sehat dan
dalam menanggulangi masalah yang kurang mengerti tentang manfaat pemberian
ASI eksklusif tersebut. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari banyak ibu-ibu
yang mempunyai sikap dan kebiasaan yang dilakukan tanpa melalui penalaran
apakah yang dilakukannya baik atau tidak dalam pemberian ASI (Notoatmodjo,
2002).
Pemberian ASI sangat bermanfaat bagi ibu, keluarga dan negara.
Manfaat pemberian ASI antara lain, mencegah perdarahan pasca persalinan,
mengurangi risiko terjadinya anemia, mengurangi risiko kanker ovarium dan
payudara,

memperkuat

ikatan batin seorang ibu

dengan bayi

yang

dilahirkan,sebagai salah satu metode KB badan sementara. Manfaat ASI bagi
keluarga antara lain, mudah pemberiannya seperti tidak perlu mencuci botol dan
mensterilkan sebelum digunakan, menghemat biaya, bayi sehat dan jarang sakit
sehingga menghemat pengeluaran keluarga. Manfaat ASI bagi Negara antara
lain, menurunkan angka kesakitan dan kematian anak, mengurangi subsidi untuk
rumah sakit, mengurangi devisa untuk membeli susu formula, meningkatkan
kualitas generasi penerus bangsa (Astutik, 2014).
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang kami lakukan di Asrama
Brimob Bukit Besat Palembang, diketahui bahwa terdapat 57 orang ibu usia 3540 tahun dengan bayi dibawah usia 6 bulan, tidak mengetahui tentang manfaat
pentingnya ASI Eksklusif dan hanya 35% dari bayi tersebut yang diberikan ASI
eksklusif. Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa mereka kurang

mengetahui tentang manfaat ASI Eksklusif. Program kesehatan yang terkait
dengan manfaat ASI Eksklusif belum mendapat perhatian serius. Melihat kasus
tersebut, kami sebagai dosen institusi kesehatan khususnya kebidanan merasa
perlu melakukan penyuluhan tentang manfaat dan pentingnya ASI Eksklusif.
Untuk itu kami mengajukan usulan pengabdian masyarakat dengan judul
Penyuluhan tentang ASI Eksklusif di Asrama Brimob Bukit Besar Palembang
tahun 2020.
2. Rumusan Masalah
Target 80% cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih sangat
jauh dari kenyataan. Pemberian ASI eksklusif merupakan investasi terbaik bagi
kesehatan dan kecerdasan anak (Depkes, 2007). Manfaat pemberian ASI
eksklusif sesuai dengan salah satu tujuan dari Millenium Development Goals
(MDGs) yaitu mengurangi tingkat kematian anak dan meningkatkan kesehatan
Ibu. WHO (2009) menyatakan sekitar 15% dari total kasus kematian anak di
bawah usia lima tahun di negara berkembang disebabkan oleh pemberian ASI
secara tidak eksklusif. Berbagai masalah gizi kurang maupun gizi lebih juga
timbul akibat dari pemberian makanan sebelum bayi berusia 6 bulan (Ariani,
2008). Rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang ASI Eksklusif tentunya
sedikit kurangnya akan berdampak pada tinggi nya kasus kematian pada anak.
3. Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pemahaman ibu tentang ASI Eksklusif sehingga dapat
meningkatkan kesehatan bayi di Asrama Brimob Bukit Besar Palembang.

BAB II
TARGET DAN LUARAN

Kegiatan penyuluhan ini untuk mempererat silaturahmi dan memberikan Informasi
tentang kesehatan khususnya mengenai Penyuluhan tentang Asi Ekslusif di Asrama
Brimob Bukit Besar Palembang Tahun 2020.
Luaran yang direncanakan setelah program pengabdian dilaksanakan selain
publikasi pada media Massa elektronik (Website), juga nantinya akan di dapatkan suatu
awal strategi / modal dan pelibatan ibu yang akan bermanfaat untuk meningkatkan
pengetahuan ibu yang menyusui.
.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

1.

Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat Penyuluhan dengan Materi
“ASI Eksklusif” di Asrama Brimob Bukit Besar Palembang Tahun 2020

2.

Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah.

3.

Jadwal Pelaksanaan

.

Tanggal

: Senin, 17 Desember 2020

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

: Balai Pertemuan, Asrama Brimob Bukit Besar Palembang

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan ini telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan
antusias yang sangat baik dari masyarakat di Asrama Brimob Bukit Besar Palembang.
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
masyarakat dapat memahami pentingnya ASI Eksklusif.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diharapkan dapat membuat masyarakat
memahami pentingnya ASI Eksklusif. Pengetahuan akan mempengaruhi sikap terhadap
perilaku hidup sehat dan dalam menanggulangi masalah yang kurang mengerti tentang
manfaat pemberian ASI eksklusif tersebut. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari
banyak ibu-ibu yang mempunyai sikap dan kebiasaan yang dilakukan tanpa melalui
penalaran apakah yang dilakukannya baik atau tidak dalam pemberian ASI.
Materi yang diberikan merupakan pengetahuan tentang ASI Eksklusif dan
disampaikan secara lugas dan jelas sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat di
Asrama Brimob Bukit Besar Palembang. Selain itu juga dibuka forum diskusi tanpa batas
pertanyaan, Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih antusias dalam mengikuti
kegiatan penyuluhan. 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.
Aplikasi hasil penelitian terbaru tentang ASI Ekslusif.
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LAMPIRAN
MATERI PENYULUHAN
A. ASI Ekslusif
1. Pengertian ASI Eksklusif
ASI adalah makanan pertama, utama dan terbaik bagi bayi yang bersifat
alamiah,dan mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan dalam proses
pertumbuhan dan perkembangan bayi (Prasetyo, 2008). ASI Eksklusif adalah
pemberian ASI pada bayi tanpa tambahan cairan lain, seperti susu formula,
jeruk, madu, air teh, air putih dan tanpa tambahan makanan padat, misalnya
pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim atau makanan lain selain
ASI (Nurkhasanah, 2011). Pemberian ASI Eksklusif dianjurkan untuk jangka
setidaknya selama 4 bulan, tetapi bila mungkin sampai 6 bulan. Setelah bayi
berumur 6 bulan, ia harus mulai diperkenalkan dengan makanan padat,
sedangkan ASI dapat diberikan sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih bahkan
lebih dari 2 tahun (Roesli, 2008).
2. Manfaat Pemberian ASI
a. Manfaat ASI Bagi Bayi
Berikut manfaat ASI yang diperoleh bayi menurut Nisman (2011) :
1) ASI mudah dicerna dan diserap oleh pencernaan bayi yang belum
sempurna.
2) ASI termasuk kolostrum yang mengandung zat kekebalan tubuh,
immunoglobulin, lactoferin, enzyme, macrofag, lymphosit, dan bifidus
factor. Semua faktor ini berperan sebagai antivirus, antiprotozoa,
antibakteri, dan antiinflamasi bagi tubuh bayi sehingga bayi tidak mudah
terserang penyakit. Jika mengkonsunsi ASI, bayi juga tidak mudah
mengalami alergi.

3) ASI juga menghindarkan bayi dari diare karena saluran pencernaan bayi
yang mendapatkan ASI mengandung lactobacilli dan bifidobabateria
(bakteri baik) yang membantu membentuk feses bayi yang pH-nya
rendah sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri jahat
penyebab diare dan masalah pencernaan lainnya.
4) ASI yang didapat bayi selama proses menyusui akan memenuhi
kebutuhan nutrisi bayi sehingga dapat menunjang perkembangan otak
bayi. Berdasarkan suatu penelitian, anak yang mendapatkan ASI pada
masa bayi mempunyai IQ yang lebih tinggi dibandingkan anak yang
tidak mendapatkan ASI

5.

Mengisap ASI membuat bayi mudah mengoordinasi saraf menelan,
mengisap, dan bernapas menjadi lebih sempurna dan bayi menjadi lebih
aktif dan ceria.

6) Mendapatkan ASI dengan mengisap dari payudara membuat kualitas
hubungan psikologis ibu dan bayi menjadi semakin dekat.
7) Mengisap ASI dari payudara membuat pembentukan rahang dan gigi
menjadi lebih baik dibandingkan dengan mengisap susu formula dengan
menggunakan dot.
8) Bayi yang diberi ASI akan lebih sehat dibandingkan bayi yang diberi
susu formula. Pemberian susu formula pada bayi dapat meningkatkan
risiko infeksi a bisa mengalami diare, sakit perut (kolik), alergi makanan,
asma, diabetes, dan penyakit saluran pencernaan kronis. Sebaliknya, ASI
membantu

mengoptimalkan

perkembangan

sistem

saraf

serta

perkembangan otak bayi.
2. Manfaat Menyusui bagi ibu
Sementara itu, menyusui juga memberikan manfaat bagi ibu (Nisman,
dkk, 2011):
1) Menghentikan perdarahan pasca persalinan ketika bayi menyusu, isapan bayi
akan merangsng otak untuk memproduksi hormon prolaktin dan oksitosin.
Hormone oksitosin, selain mengerutkan otot-otot untuk pengeluaran ASI,
juga membuat otot-otot rahim dan juga pembuluh darah di rahim sebagai

bekas proses persalinan, cepat terhenti. Efek ini akan berlangsung secara lebih
maksimal jika setelah melahirkan ibu langsung menyusui bayinya
2) Psikologi ibu Rasa banggga dan bahagia karena dapat meberikan sesuatu dari
dirinya demi kebaikan bayinya (menyusui bayinya) akan memperkuat
hubungan batin antara ibu dan bayi).
3) Mencegah kanker
Wanita yang menyusui memiliki angka insidensi terkena kanker payudara,
indung telur, dan rahim lebih rendah.
4) Menyusui dengan frekuensi yang sering dan lama dapat digunakan
sebagai metode kontrasepsi alami yang dapat mencegah terjadinya
ovulasi pada ibu. Jika akan memanfaatkan metode kontrasepsi ini
sebaiknya konsultasi dengan dokter.
5) Mempercepat ibu kembali ke berat badan sebelum hamil. Dengan
menyusui,cadangan lemak dari tubuh ibu yang memang disiapkan
sebagai sumber energi pembentukan ASI. Akibatnya, cadangan lemak
tersebut akan menyusut sehingga penurunan berat badan ibu pun akan
berlangsung lebih cepat.
6) ASI lebih murah sehingga ibu tidak perlu membeli.
7) ASI tersedia setiap saat tanpa haus menunggu waktu menyiapkan
dengan temperatur atau suhu yang sesuai dengan kebutuhan bayi.
8) ASI mudah disajikan dan tanpa kontaminasi bahan berbahaya dari luar
serta steril dari bakteri

DOKUMENTASI

Rencana Anggaran Biaya
REKAPITULASI BIAYA YANG DIUSULKAN
NO. URAIAN
1. Honor
2. Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan
3. Perjalanan
4 Pengumpulan dan Pengolahan Data, Laporan.
Jumlah Biaya
1. Honor
No. Pelaksana
Kegiatan
1 Ketua Tim
2 Pelaksana
3 Teknisi
4 Ketua RT
JUMLAH BIAYA

Jumlah

Jumlah jam/ Honor/ Jam
minggu

Biaya (Rp)

16 pertemuan
16 pertemuan
16 pertemuan
16 pertemuan

4 jam
4 jam
4 jam
4 jam

Rp.640.000,00
Rp.320.000,00
Rp.240.000,00
Rp.200.000,00
Rp.1.400.000,00

2. Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan
No. Bahan
Volume
1.
Fotokopi Leaflet
40 lembar
2.
Clipchart
1 buah
3.
Spanduk
2x3 meter
4.
Souvenir
30 buah
5.
Snack
30 kotak
JUMLAH BIAYA
3. Perjalanan
No. Jenis
1.
Bensin Mobil
JUMLAH BIAYA

JUMLAH (Rp)
Rp. 1.400.000,00
Rp. 1.160.000,00
Rp. 100.000,00
Rp. 340.000,00
Rp. 3.000.000,00

Volume
1 hari

Rp.40.000,00
Rp.20.000,00
Rp.15.000,00
Rp.12.500,00

Biaya Satuan (Rp)
Rp.
750,00
Rp. 200.000,00
Rp . 40.000,00
Rp. 17.000,00
Rp. 10.000,00

Biaya Satuan (Rp)
RP. 200.000,00

Biaya (Rp)
Rp. 30.000,00
Rp. 200.000,00
Rp. 120.000,00
Rp. 510.000,00
Rp. 300.000,00
Rp. 1.160.000,00

Biaya (Rp)
Rp.100.000,00
Rp. 100.000,00

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data, Laporan, Publikasi, Seminar, Pendaftaran
HKI, dan Lain-Lain
No. Tujuan
Volume
Biaya Satuan (Rp) Biaya (Rp)
1.
Kertas A4 80gram
1 rem
Rp. 40.000,00
Rp. 40.000,00
2.
Tinta Printer
Warna dan Hitam Rp. 286.000,00
Rp. 240.000,00
3.
Jilid
4 rangkap
Rp. 15.000,00
Rp. 60.000,00
JUMLAH BIAYA
Rp. 340.000,00

