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Arahan singkat 



• Manfaat menyusui bagi ibu yaitu: 

mengurangi risiko pendarahan pasca 

melahirkan, kanker payudara dan 

kanker ovarium, serta dapat 

mengatur jarak kehamilan lebih baik1 

• ASI adalah suatu investasi yang 

tidak membutuhkan teknologi 

tinggi namun memiliki dampak 

yang besar. ASI juga menjadi 

salah satu solusi termurah 

untuk menyelamatkan hidup 

bayi di seluruh dunia 

• Anak‐anak yang diberi ASI eksklusif 
beerisiko lebih rendah terserang 

diare dan pneumonia – mereka 14 

kali lebih mudah sembuh dari 

penaykit‐penyakit tersebut 

dibandingkan anak‐anak yang tidak 

diberi ASI1 

• ASI membantu perkembangan 

otak yang sehat dan prestasi 

pendidikan yang lebih tinggi,  

serta mengurangi risiko 

obesitas dan penyakit kronis 

lainnya2
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ASI merupakan bagian penting dari Agenda 2030 terkait 

Pembangunan Berkelanjutan dan sering dikaitkan dengan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)3. 
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• ASI aman dan terjangkau. ASI tidak 

memerlukan persiapan atau 

peralatan apa pun, dan tersedia 

bahkan di lingkungan bersanitasi 

buruk  atau lingkungan yang tidak 

memiliki air layak minum. ASI juga 

tersedia dalam kondisi suhu yang 

tepat. 

• ASI adalah makanan bayi yang 

paling umum dan terbaik, yang 

mengandung semua nutrisi 

esensial, antibodi, dan faktor‐faktor 

lain yang penting untuk 

pertumbuhan dan perkembangan 

yang sehat. Makanan pengganti 

tidak dapat meniru keunggulan 

khusus yang hanya dimiliki oleh ASI 



Pendahuluan 
 

Kegiatan menyusui di seluruh dunia 

Para ahli memperkirakan bahwa di Negara‐negara berpenghasilan rendah dan  menengah, 

pemberian ASI maksimal4 berpotensi mencegah lebih dari 800.000 kematian pada anak‐anak 

di bawah usia 5 tahun dan 20.000 kematian wanita setiap tahun5. 

Terlepas dari hal tersebut, pemberian ASI masih kurang diterapkan secara global (Gambar2). 

Walaupun perkembangannya terlihat positif, namun masih ada banyak hal yang perlu dilakukan 

guna mencapai target nutrisi global. 

 
 

Gambar2: Jumlah dan target global untuk ASI ekslusif bagi anak-anak 

dibawah usia 6 bulan (%)6
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Target ke-5 dari target global 
Majelis Kesehatan 
Dunia(WHA)7 untuk tahun 
2025 adalah meningkatkan 
jumlah pemberian ASI 
eksklusif hingga 
sekurangnya 50%. 
Dibutuhkan lebih banyak 
dukungan untuk ibu dalam 
hal kesehatan, rumah dan 
tempat kerja guna 
mendukung pemberian ASI. 

 

“  Pemasaran makanan pengganti ASI yang cukup agresif, 
terutama melalui tenaga kesehatan yang dipercaya oleh 
orangtua dalam hal saran nutrisi dan kesehatan, merupakan 
penghalang utama dalam meningkatkan kesehatan bayi 
baru lahir dan anak-anak di seluruh dunia. Sistem 
pelayanan kesehatan harus bertindak untuk meyakinkan 
orangtua agar mereka memberikan ASI tanpa gangguan 
pihak industri sehingga anak-anak tidak kehilangan 
manfaat ASI yang penting bagi keselamatan hidup 
mereka.” 

       Dr Francesco Branca, Direktur, Departemen Nutrisi dan Keamanan Makanan, 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)8. Anggota Dewan Kemitraan GAIN 
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Peraturan Internasional untuk Pemasaran Makanan Pengganti ASI9 

Peraturan ini melarang segala bentuk promosi makanan pengganti ASI, termasuk segala jenis 

iklan, hadiah dan pembagian sampel gratis. Berdasarkan peraturan tersebut, label MPASI tidak 

boleh menyatakan bahwa produk mereka mengandung nutrisi dan menyehatkan, atau 

memberi gambaran menyesatkan sehingga susu formula terlihat seperti makanan ideal. 

Sebaliknya, pesan pada label tersebut harus menyampaikan keunggulan ASI dibandigkan susu 

formula dan secara jelas menyatakan risiko tidak memberikan ASI. 

Pemasaran makanan pengganti ASI yang bersifat agresif dan melanggar Peraturan Internasional 

(mengenai Makanan Pengganti ASI) harus segera dihentikan baik oleh perusahaan swasta dan 

regulasi publik beserta upaya pemberlakuannya. 



Situasi saat ini 
 

Kegiatan menyusui di negara-negara GAIN 

GAIN bekerja di beberapa titik sistem pemberian makanan untuk lebih mendorong pemberian 

ASI. Selain itu, tugas kami dalam hal MPASI dilakukan secara hati‐hati agar makanan tersebut 

tidak menggantikan ASI dalam asupan makanan balita. GAIN berusaha untuk tidak bekerja sama 

dengan perusahaan atau kegiatan bisnis yang menggagas pemasaran MPASI yang merugikan dan 

melanggar Peraturan Internasional (mengenai Pemasaran Makanan Pengganti ASI). 

Pemberian ASI eksklusif di sebagian besar Negara‐negarat GAIN telah meningkat, walaupun 

kecepatan peningkatannya tidak merata di seluruh negara. Kenya menunjukkan peningkatan 

tercepat. Negara ini segera membalikkan tren penurunan pemberian ASI (dari tahun 1989 

hingga 2003) dengan peningkatan tajam (49 persen) dimulai dari tahun 2003 hingga 2014. 

Mozambik juga menunjukkan percepatan serupa. Akan tetapi, Indonesia mengalami grafik yang 

berbeda dimana kita melihat tingginya angka pemberian ASI di akhir tahun 1980an tetapi turun 

drastis sebelum akhirnya meningkat kembali. 

 
 

Gambar 3: Tren persentase pemberian ASI eksklusif di Negara-negara GAIN10
 

 



PERALATAN 

Studi Kasus GAIN 
 
 

1. Mendorong jumlah pemberian ASI eksklusif di Indonesia 

Pada tahun 2013, GAIN, bersama mitranya, memulai fase pertama program Baduta di 

Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Baduta menggabungkan intervensi perubahan perilaku 

dengan strategi lainnya untuk memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan parktik 

penggunaan air, sanitasi dan penjagaan kebersihan. Salah satu elemen paling utama dari 

Baduta adalah penggunaan demonstrasi emosional – emo‐demo – di puskesmas; yaitu 

permainan yang interaktif, emosional dan menarik yang dirancang untuk ibu hamil dan 

menyusui. 

 

Gambar 4: Salah satu permainan emo-demo yang dikembangkan dalam Baduta 
 

Instruction 
 

LANGKAH-LANGKAH 
 

Siapkan peralatan serta tanyaan kondisi dan 
perasan ibu hari ini. 
 
Contoh: 
“Bagaimana perasaan ibu hari ini? Hari ini kita akan 
melakukan permainan tentang  ikatan ibu dan 
anak.” 

 
Mekanisme permainan. 
a. Minta peserta untuk berpasangan.Berikan media 

penghubung ke setiap pasangan. 
b.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

c. Tanya perasaan kedua 
ibu yang berpasangan 
tersebut. Contoh: 
“Bagaimana rasanya bersalaman 
menggunakan benda sebagai medianya?” 

d. Lalu mintalah ibu lainnya dari pasangan tersebut 
untukmemperkenalkan diri dengan bersalaman 
namun tanpa media. 

e. Tanya perasaan 
keduanya. Contoh: 
“Nah, apa yang Anda rasakan setelah 
bersalaman langsung?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membahas permainan. 
setelah semua pasangan selesai, lanjutkan dengan 
diskusi bersama tentang perbedaan yang dirasakan 
oleh ibu-ibu saat mereka memperkenalkan diri.Lalu 
hubungkan dengan bagaimana jika bayi mereka 
mengalami hal yang sama 
Contoh: 
“Apakah Anda merasa nyaman berjabat tangan 
dengan benda penghubung?Mengapa?Apa yang 
Anda rasakan saat bersalaman secara langsung?” 
“Sama halnya dengan bayi Anda. Menurut Anda, 
bagaimana perasaan bayi jika mereka diberi susu 
dengan botol? 
Mengapa? Bagaimana dengan bayi yang minum 
susu langsung dari Anda?Menurut Anda apa yang 
mereka rasakan?Mengapa?” 

 

 
Kesimpulan Permainan. 
Gunakan kartu Salah/Benerin. Contoh: 
“Jadi ,menurut Anda, mana yang terbaik bagi bayi 
kita? ASI atau memberi susu dengan botol?Jika 
Anda salah, perbaiki!” 

 
Menyusui akan menciptakan dan memperkuat ikatan batin antara ibu dan bayinya 

KESIMPULAN karena ada kontak mata dan sentuhan fisik yang penting bagi 
perkembangan bayi. 

 
 

 

SEMUA pertanyaan mengenai nutrisi HARUS sesuai anjuran Relawan Kesehatan Masyarakat (Kader), 
Bian, atau Pekerja Kesehatan terlatih. 

 
 
 
 
 

Hanya dalam dua tahun, program Baduta meningkatkan inisiasi menyusui dini, mengurangi 

pemberian asupan makanan sebelum ASI, meningkatkan jumlah pemberian ASI eksklusif bagi 

bayi di bawah usia 6 bulan, serta meningkatkan pemberian ASI sesuai usia untuk anak di 

bawah dua tahun (Gambar 4). 

b. Minta salah satu ibu dari setiap pasangan untuk 
memperkenalkan diri (alamat, jumlah dan usia anaknya, 
sudah berapa bulan kandungannya) dengan bersalaman 
tapi menggunakan benda penghubung sebagai media. 

Preparation

MENJALIN IKATAN 
RUMPI SEHAT DEMO 10 

ALAT 

Dapat diganti dengan benda lain sebagai 
media 

Kartu 
Salah/Benerin 

2 Botol Kosong 

SALAM 
 
Salam Rumpi Sehat!  
Mari ucapkan salam Rumpi Sehat terlebih dahulu agar kita lebih bersemangat! Ayo mulai! 

Ayo! Ayo! Ayo Ikut Rumpi Sehat! 
Ibu Hamil: mari [lakukan] ATIKA! ASI eksklusif itu wajib! Makanan anak 
harus seimbang! Camilan harus sehat! 
Salah?Benerin! 

1

3

4

TUJUAN PERMAINAN  

 
PESERTA TARGET   

PESAN   

UTAMA 

DURASI 15 Menit 

2

Para ibu mempelajari bahwa kegiatan menyusui merupakan waktu yang menyenangkan untuk menjalin 
ikatan antara ibu dan anak. 

Ibu hamil dari anakusia di bawah dua 
tahun

menyusui merupakan waktu yang 
menyenangkan untuk menjalin ikatan 
antara ibu dan anak 

Persiapan Instruksi



Gambar 5: Peningkatan signifikan yang didorong oleh program Baduta GAIN 
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Pengetahuan ibu juga meningkat pesat dengan bukti: 

 
• 84% ibu di kelompok intervensi sudah mengetahui 

dengan benar bahwa enam bulan pertama adalah 

waktu yang dianjurkan untuk pemberian ASI 

eksklusif, dibandingkan 69% ibu di kelompok 

pembanding; dan 
 

 
• 80% ibu di kelompok intervensi sudah 

mengetahui bahwa dua tahun adalah waktu yang 

dianjurkan untuk pemberian ASI, dibandingkan 

68% ibu di kelompok pembanding. 

 
Berbagai macam upaya replikasi dan pengembangan teknik inovatif untuk merubah 

perilaku, seperti yang digunakan dalam Baduta, dilakukan di Indonesia dan Negara 

lainnya. 

 
2. Dukungan yang lebih baik untuk kegiatan menyusui bagi ibu di 

tempat kerja 

Terciptanya intervensi dan kebijakan yang mendukung pemberian ASI bagi pekerja wanita merupakan suatu 

langkah positif yang mendukung peran mereka sebagai ibu maupun pekerja. Jaringan Bisnis SUN (SBN), yang 

diketuai oleh GAIN dan Program Pangan Dunia (WFP), memperkenalkan suatu kesepakatan baru untuk semua 

anggotanya di seluruh dunia pada pertengahan tahun 2018: “Kegiatan bisnis harus mendukung komitmen 

mengenai asupan nutrisi tenaga kerja (termasuk dukungan pemberian ASI)”. Prinsip tersebut diterapkan guna 

memperkuat keterlibatan sektor swasta mengenai pemberian nutrisi tenaga kerja dengan memanfaatkan 

pengaruh global SBN terhadap 23 anggotanya yang memiliki total tenaga kerja lebih dari 

1,1 juta orang di seluruh dunia. 

Pada bulan September 2019, SBN mengumpulkan contoh 

program‐program asupan nutrisi tenaga kerja untuk para 

anggota di seluruh dunia11, termasuk 7 contoh tindakan 

untuk mendukung pemberian ASI. 

Program Nutrisi Tenaga Kerja GAIN telah mendukung 

pabrik‐pabrik garmen di Bangladesh untuk mendukung 

kegiatan menyusui, dan juga mengembangkan catatan 

pembuktian atas dukungan mereka terhadap kegiatan 

menyusui di tempat kerja12. 
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“  Sebenarnya, semua ibu 

dapat menyusui, asalkan 
mereka memiliki informasi 
yang akurat dan dukungan 
dari keluarga, sistem 
pelayanan kesehatan dan 
masyarakat.” 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)13 

Ibu dan pengasuh harus didukung untuk 

mengikuti rekomendasi WHO untuk terus 

menyusui disamping memberikan MPASI sejak 

usia enam bulan hingga dua tahun dan seterusnya. 

Selain itu, kolostrum, air susu berwarna kekuningan 

yang diproduksi di akhir kehamilan, sangat 

dianjurkan oleh WHO sebagai makanan yang 

sempurna bagi bayi baru lahir. Kegiatan 

menyusui harus dimulai satu jam setelah 

kelahiran. 

Sektor  swasta  harus 

menyediakan MPASI  yang  aman, 

bergizi,  terjangkau  dan  sesuai 

kebutuhan  sesuai  dengan  Codex 

Alimentarius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekomendasi  
 
 

Melalui laporan singkat ini, kita telah melihat pentingnya menyusui dan 
dampak yang luar biasa dari kurangnya ASI pada kehidupan anak. 
Pemberian ASI secara optimal sangatlah penting karena dapat 
menyelamatkan lebih dari 820.000 anak di bawah usia 5 tahun di setiap 
tahunnya.14 Berdasarkan petunjuk dan rekomendasi dari WHO dan 
Unicef, berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diusahakan: 

 
 

Ibu dan pengasuh harus didukung dan difasilitasi 

untuk mengikuti anjuran WHO guna memastikan 

terlaksananya pemberian ASI eksklusif hingga usia 6 

bulan. 

Karena menyusui saja tidak bisa 

memenuhi kebutuhan nutrisi bayi 

setelah usia enam bulan, peraturan 

nasional harus mendukung promosi 

MPASI yang memenuhi kriteria 

yang diuraikan dalam petunjuk 

internasional (PAHO, 2003) 
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