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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

ASI eksklusif adalah pemberian ASI kepada bayi mulai dari bayi itu 

dilahirkan sampai bayi berumur enam bulan tanpa pemberian makanan tambahan 

untuk bayi tersebut. Pemberian makanan tambahan atau yang dikenal dengan 

makanan pendamping ASI ini dapat diberikan setelah bayi berumur lebih dari 

enam bulan dengan takaran yang tepat dan dengan catatan ASI masih terus 

diberikan sampai bayi berumur lebih kurang dua tahun.10

Ada beberapa pengecualian dimana ibu tidak dapat memberikan ASI 

secara eskklusif kepada bayinya, diantaranya:

a) Bayi yang didiagnosa mengidap galaktosemia. Pada bayi ini, dia tidak 

diperkenankan mendapat ASI dari ibunya, jadi mereka wajib mendapatkan 

pengganti ASI berupa susu formula dengan komposisi khusus. 

Galaktosemia adalah kelainan digestif ketika berinteraksi dengan laktosa 

atau ASI. Gejala yang mungkin timbul antara lain seperti muntah, 

kehilangan berat badan, hepatomegali, hipoglikemi, jaundice dan atau 

seizures.

b) Bayi dengan fenilketonuria (phenylketonuria, PKU ) dapat memperoleh 

ASI namun harus mendapatkan juga susu formula khusus. Kadar PKU 

dalam darah dijadikan sebagai tolok ukur seberapa banyak ASI yang dapat 

diberika kepada bayi.
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c) Bayi prematur memiliki kondisi khusus dimana bayi ini memerlukan 

nutrisi tambahan seperti mineral, kalori dan vitamin. Sehingga, bayi 

prematur tetap diberikan ASI dan juga diberikan nutrisi tambahan.

d) Bayi menyusu dengan masalah medis yang memerlukan nutrisi atau diet 

tambahan.

e) Pada ibu dengan kondisi medis dimana ibu tidak diperkenankan memberi 

ASI kepada bayi atau ibu yang sedang mengkonsumsi obat dimana obat 

tersebut dikontraindikasikan untuk ibu menyusui ataupun ibu yang sedang 

mengikuti terapi radiasi. 11

ASI eksklusif merupakan salah satu bentuk maternity care yang harus 

didukung oleh semua pihak. Selain itu ASI memiliki peranan penting dalam 

tumbuh kembang anak terutama dalam fase emas tumbuh kembang anak. Di 

dalam ASI terkandung lebih dari 200 zat yang dibutuhkan oleh bayi guna 

membatu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut Organisasi Profesi 

Ikatan Dokter Anak Indonesia, 87,5 % dari ASI adalah air. Selain itu, didalam 

ASI juga  terdapat makro dan mikro nutrien yang sangat dibutuhkan oleh bayi. 

Makro nutrien yang ada pada ASI meliputi karbohidrat, protein dan lemak. 

Sedangkan mikro nutrien yang terkandung dalam ASI terdiri dari vitamin dan 

mineral.12

Laktosa merupakan salah satu karbohidrat utama yang terdapat pada ASI. 

Fungsi karbohidrat yang terdapat pada ASI adalah sebagai sumber energi terutama 

otak. Kadar laktosa pada ASI adalah dua kali lipat dari susu formula dan susu 

sapi. Pada awalnya, jumlah laktosa yang terkandung pada kolustrum tidak terlalu 
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tinggi, namun pada proses transisinya sekitar hari ke tujuh sampai hari ke empat 

belas akan mengalami peningkatan yang kemudian akan menetap. Seperti yang 

kita ketahui tidak jarang bayi yang lahir dengan kondisi dimana dia alergi 

terhadap laktosa. Istimewanya adalah meskipun kadar laktosa pada ASI cukup 

tinggi, ASI tetap dapat diberikan pada bayi tersebut dengan takaran khusus. Hal 

ini dikarenakan sifat dari laktosa yang ada pada ASI sangat mudah untuk diserap. 

Sehingga menimbulkan efek yang sangat kecil untuk menimbulkan alergi pada 

bayi yang intoleransi laktosa.12

Jumlah protein di dalam ASI terhitung cukup tinggi. Ada dua jenis protein 

yang terkandung baik dalam ASI maupun di dalam susu sapi, yaitu protein whey 

dan protein casein. Namun perbandingan komposisi protein ini di ASI dan susu 

sapi berbeda. Pada ASI, jumlah protein whey lebih tinggi sekitar 70 % dan protein 

casein hanya sekitar 30 persen. Sedangkan pada susu sapi jumlah protein casein

sekitar 80% dan jumlah protein whey hanya 20 %. Dimana diketahui bahwa 

protein whey adalah salah satu jenis protein yang mudah diserap oleh tubuh bayi. 

Disisi lain protein casein adalah jenis protein yang sulit diserap oleh tubuh. Jadi, 

dapat kita ketahui meskipun kedua susu sama-sama mengandung protein, namun 

protein ASI yang tetap lebih baik. Ditambah lagi di dalam ASI terkandung asam 

amino yang lebih lengkap, seperti taurin yang berfungsi untuk perkembangan 

otak dimana asam amino ini sangat sedikit jumlahnya ditemukan di susu sapi. 

Asam amino ini sangat dibutuhkan terutama untuk bayi-bayi prematur karena 

bayi-bayi ini tidak mampu membentuk protein mereka sendiri. Tidak hanya itu, di 

dalam ASI juga terdapat nukleotida yang merupakan kelompok berbagai senyawa 
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organik yang tersusun dari basa nitrogen, karbohidrat dan fosfat. Nukleotida 

memiliki peranan penting bagi tubuh sebagai materi yang membantu kematangan 

usus, meningkatkan pertumbuhan bakteri baik, meningkatkan penyerapan zat besi 

dan meningkatkan daya tahan tubuh. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan 

bayi yang mengkonsumsi ASI memiliki ketahanan tubuh yang jauh lebih baik dari 

pada bayi yang mengkonsumsi susu sapi atau susu formula.12

Komponen makro nutrien yang tidak kalah pentingnya adalah lemak. 

Didalam ASI terdapat banyak asam lemak rantai panjang seperti dekosaheksanoik 

( DHA ) dan asam arakidonat ( ARA ) yang sangat penting untuk saraf dan retina 

mata. Sedangkan di dalam susu sapi, justru terdapat lebih banyak asam lemak 

jenuh yang bila dikonsumsi dalam jangka panjang akan berdampak tidak baik 

untuk jantung dan pembuluh darah. Selain asam lemak tadi, di dalam ASI juga 

terkandung omega 3 dan omega 6 yang berfungsi untuk pertumbuhan otak bayi. 

Didalam kolustrum, jumlah lemak total justru lebih rendah dibanding susu ASI 

matang, namun jumlah asam lemak rantai panjangnya lebih banyak.12

Beralih ke mikro nutrien, karnitin merupakan salah satu komponen penting 

yang ada pada ASI dimana memili peran untuk pembentukan energi yang 

diperlukan untuk mempertahanklan metabolisme tubuh. ASI memiliki jumlah 

karnitin yang tinggi pada tiga minggu pertama pasca melahirkan, terutama 

kolustrum.12

Mikro nutrien lain yang tidak kalah pentingnya adalah vitamin. 

Kandungan vitamin K dalam ASI hanya seperempatnya dari susu formula, dimana 

diketahui vitamin K memiliki peranan sebagai faktor pembekuan darah. 
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Rendahnya vitamin K pada ASI ini berisiko perdarahan kecil pada bayi yang 

hanya mengkonsumsi ASI. Hal ini dapat diatasi dengan penambahan vitamin K 

pada asupan bayi. Selain vitamin K, kandungan vitamin D pada ASI juga rendah, 

namun hal ini dapat diatasi dengan menjemur bayi di bawah matahari agar 

menghindari penyakit tulang.12

Disisi lain, kandungan vitamin E dan vitamin A pada ASI relatif lebih 

tinggi terutama di kolustrum dan ASI transisi awal. Vitamin E memiliki fungsi 

untuk pertahanan dinding sel darah merah. Sedangkan Vitamin A memiliki 

peranan penting guna mendukung pembelahan sel dan juga untuk nutrisi mata . 

Selain vitamin A di dalam ASI juga mengandung beta carotein yangmerupakan 

komponen dari vitamin A. Hal ini juga meneangkan kenapa bayi yang 

mengkonsumsi ASI memiliki pertumbuhan dan kekebalan tubuh yang lebih 

baik.12

Selain vitamin diatas, di dalam ASI juga terdapat vitamin yang larut dalam 

air, seperti vitamin B, asam folat, dan vitamin C. namun kadar vitamin B6 dan 

B12 cukup rendah pada fase awal menyusui, oleh karenanya ibu membutuhkan 

tambahan suplemen vitamin B6 dan B12 agar ASI yang diproduksi juga 

mengandung jumlah vitamin B6 dan B12 yang cukup untuk bayi.12

Kandungan mineral dalam ASI tidak kalah pentingnya bagi bayi. Mineral 

dalam ASI cenderung stabil dan tidak terpengaruh oleh status gizi ibu. Mineral ini 

pun cenderung lebih mudah diserap dari pada mineral yang ada di susu sapi atau 

susu formula. Salah satu komponen mineral utama yang ada pada ASI adalah 

kalsium. Kalsium memiliki fungsi untuk pertumbuhan jaringan otot dan rangka, 
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transmisi jaringan saraf, dan pembekuan darah. Meskipun kadar kalsium dalam 

ASI lebih rendah dibanding kadar kalsium yang ada pada susu sapi, namun 

kalsium pada ASI lebih mudah diserap akibat adanya perbedaan kadar fosfor, 

magnesium, vitamin D dan lemak. Selain itu, mineral lain yang ada dalam ASI 

adalah Zinc dan selenium yang dibutuhkan untuk pertumbuhan.12

Dari uraian kandungan ASI diatas dapat diketahui bahwa ASI memiliki 

peranan penting untuk tumbuh kembang anak, baik untuk pertumbuhan badan, 

perkembangan otak, kematangan saluran cerna hingga imunitas tubuh anak. Oleh 

karenanya inisiasi dini dan pemberian ASI eksklusif merupakan hal yang sangat 

penting untuk tumbuh kembang anak.12

Ada berbagai macam sarana pendukung program ASI eksklusif, salah satu 

sarana yang berperan penting dalam memfasilitasi program ASI eksklusif ini 

adalah ruang laktasi.

2.2. Ruang Laktasi

Menurut PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 (pasal 1 ayat 3), 

mengatakan bahwa ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan 

memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan 

ASI perah, dan atau konseling menyusui atau ASI disebut dengan fasilitas khusus 

menyusui dan atau memerah ASI yang dikenal sebagai ruang laktasi.5

Diadakannya ruang laktasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan tidak 

hanya kepada ibu supaya dapat memberikan ASI eksklusif namun juga bagi hak 

anak guna mendapatkan ASI eksklusif. Selain itu, dengan adanya ruang laktasi ini 

dapat meningkatkan peran serta dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam 
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mendukung program pemberian ASI eksklusif. Bentuk dukungan dan partisipasi 

dari keluarga, masyarakat dan pemerintah adalah seperti dengan menyediakan 

ruang laktasi, memberikan kesempatan ibu yang bekerja untuk memberikan ASI 

eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja, 

pembuatan peraturan internal yang mendukung program ASI eksklusif, hingga 

penyediaan tenaga terlatih pemberian ASI. 

Setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum 

wajib memberikan kesempatan kepada yang bekerja untuk menyusui dan atau 

memerah ASI pada saat kerja di tempat kerja. Tempat kerja yang dimaksud 

meliputi perusahaan dan kantor milik pemerintah (BUMN), serta kantor swasta. 

Sedangkan tempat sarana umum yang dimaksud meliputi Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan, Hotel dan penginapan, tempat rekreasi, terminal angkutan darat, 

stasiun kereta api, bandara udara, pelabuhan laut, pusat-pusat perbelanjaan, 

gedung olah raga, lokasi penampungan pengungsi, dan tempat sarana umum 

lainnya.5

Dalam mendukung program ASI eksklusif ini, penyelenggara tempat kerja 

maupun sarana umum wajib berpedoman pada sepuluh langkah menuju 

keberhasilan menyusui sebagai berikut:

a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan 

kepada semua staf pelayanan kesehatan; 

b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan 

kebijakan menyusui tersebut; 
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c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan 

manajemen menyusui; dan

d. tidak memberi dot kepada Bayi. (PP RI Nomor 33 Tahun 2012 bab V 

pasal 33 )4

Selain itu, dalam menyediakan ruang laktasi, pengurus tempat kerja dan 

penyelenggara tempat sarana umum harus memperhatikan unsur-unsur 

perencanaan, sarana prasarana, ketenagaan dan pendanaan. Perencanaan 

melupakan unsur awal yang harus dilakukan guna mengetahui jumlah ruang ASI 

yang harus disediakan, perencanaan ini meliputi jumlah pekerja perempuan hamil 

dan menyusui, luas area kerja, waktu atau pengaturan jam kerja, potensi bahaya di 

tempat kerja, dan sarana prasarana.5

Ruang laktasi merupakan bangunan permanen, dapat berupa ruang 

tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di 

tempat kerja maupun sarana umum. Dalam mendirikan ruang laktasi ini, syarat 

kesehatan dan sarana prasarana adalah komponen yang wajib dipenuhi. Syarat 

kesehatan tersebut meliputi:

a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m2 dan/atau 

disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui; 

b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup; 

c. lantai keramik/semen/karpet; 

d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup; 

e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi; 

f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan; 
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g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan; 

h. kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan 

i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci 

peralatan. ( PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 10)5

Sedangkan sarana prasarana yang sekurang-kurangnya harus ada di dalam 

ruang laktasi adalah peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya. 

Peralatan menyimpan ASI meliputi:

a. lemari pendingin (refrigerator) untuk menyimpan ASI, 

b. gel pendingin (ice pack) 

c. tas untuk membawa ASI perahan (cooler bag) 

d. sterilizer botol ASI. 

Sedangkan peralatan pendukung lainnya meliputi:

a. meja tulis; 

b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI; 

c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, 

cangkir minum ASI, spuit 5cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc; 

d. media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari 

poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui); 

e. lemari penyimpan alat; 

f. dispenser dingin dan panas; 

g. alat cuci botol; 

h. tempat sampah dan penutup; 

i. penyejuk ruangan (AC/Kipas angin); 
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j. nursing apron/kain pembatas/ pakai krey untuk memerah ASI; 

k. waslap untuk kompres payudara; 

l. tisu/lap tangan; dan 

m. bantal untuk menopang saat menyusui. ( PERMENKES RI Nomor 15 

Tahun 2013 Pasal 11)5

Setelah syarat kesehatan dan sarana prasarana ini terpenuhi, pengurus 

tempat kerja maupun penyelenggara tempat sarana umum dapat menyediakan 

tenaga terlatih pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui kepada 

pekerja/buruh di ruang laktasi. Tenaga terlatih pemberian ASI ini harus telah 

mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh pemerintah 

dan masyarakat, dan juga pelatihan itu harus sudah tersertifikasi baik modul 

maupun tenaga pengajarnya. ( PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 

13)5

Untuk menjalankan ruang laktasi, pasti membutuhkan dana operasional. 

Dana ini di dapat dari tempat kerja, tempat sarana umum dan sumber lain yang 

tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditambah lagi, 

produsen atau distributor susu formula bayi dan atau produk bayi lainnya dilarang 

menjadi sumber dana untuk operasional ruang laktasi. ( PERMENKES RI Nomor 

15 Tahun 2013 Pasal 18)5

Setiap ruang laktasi harus memiliki penanggung jawab ruang yang 

ditunjuk oleh pengurus tempat kerja maupun penyelenggara tempat sarana umum 

yang bertujuan untuk menjaga syarat kesehatan dan sarana prasarana masih 

terjaga dan terpenuhi dengan baik. ( PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 
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Pasal 15 ).5 Selain pengawasan internal, menteri, menteri terkait, kepala lembaga 

non kementrian, gubernur dan bupati atau walikota wajib melakukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan ruang laktasi sesuai 

dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Pengawasan ini bertujuan 

untuk meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan 

penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program ASI eksklusif. 

Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan melalui advokasi, sosialisasi, 

bimbingan teknis pemberian ASI eksklusif serta monitoring dan evaluasi. ( 

PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 17 ).5 Ditambah lagi, selain 

adanya fungsi pengawasan dan pembinaan tersebut, PP RI Nomor 33 Tahun 2012 

pasal 36 juga memperkuat bahwa setiap pengurus tempat kerja dan atau 

penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai 

ruang laktasi ini, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.4

Dengan adanya ruang laktasi yang sesuai dengan standar ini, ditambah 

peran serta dari pemerintah dan masyarakat diharapkan program ASI eksklusif 

dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. 

2.3. Badan Usaha Milik Negara

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 

negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan disebut dengan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ).13 Perusahaan 

Perseroan atau Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang 
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modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya 

dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar 

keuntungan. Sedangkan Perusahaan Perseroan Terbuka atau Persero Terbuka, 

adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria 

tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan 

perundang-undanganan di bidang pasar modal. Perusahaan Umum atau Perum, 

adalah termasuk BUMN yang modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas 

saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan 

berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. ( PP RI Nomor 45 Tahun 2005 Pasal 

1 )9

Pendirian BUMN meliputi pembentukan Perum atau Persero baru, 

perubahan bentuk unit instansi pemerintah menjadi BUMN, perubahan bentuk 

badan hukum BUMN atau pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan 

Persero dan Perum. Selain itu, untuk mendirikan BUMN harus ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah ini paling tidak harus memuat 

penetapan pendirian BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN, dan penetapan 

besarnya penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam rangka pendirian 

BUMN. ( PP RI Nomor 45 Tahun 2005 Pasal 4 dan Pasal 5)13
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1.	Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

	ASI eksklusif adalah pemberian ASI kepada bayi mulai dari bayi itu dilahirkan sampai bayi berumur enam bulan tanpa pemberian makanan tambahan untuk bayi tersebut. Pemberian makanan tambahan atau yang dikenal dengan makanan pendamping ASI ini dapat diberikan setelah bayi berumur lebih dari enam bulan dengan takaran yang tepat dan dengan catatan ASI masih terus diberikan sampai bayi berumur lebih kurang dua tahun.10

	Ada beberapa pengecualian dimana ibu tidak dapat memberikan ASI secara eskklusif kepada bayinya, diantaranya:

a) Bayi yang didiagnosa mengidap galaktosemia. Pada bayi ini, dia tidak diperkenankan mendapat ASI dari ibunya, jadi mereka wajib mendapatkan pengganti ASI berupa susu formula dengan komposisi khusus. Galaktosemia adalah kelainan digestif ketika berinteraksi dengan laktosa atau ASI. Gejala yang mungkin timbul antara lain seperti muntah, kehilangan berat badan, hepatomegali, hipoglikemi, jaundice dan atau seizures. 

b) Bayi dengan fenilketonuria (phenylketonuria, PKU ) dapat memperoleh ASI namun harus mendapatkan juga susu formula khusus. Kadar PKU dalam darah dijadikan sebagai tolok ukur seberapa banyak ASI yang dapat diberika kepada bayi.

c) Bayi prematur memiliki kondisi khusus dimana bayi ini memerlukan nutrisi tambahan seperti mineral, kalori dan vitamin. Sehingga, bayi prematur tetap diberikan ASI dan juga diberikan nutrisi tambahan.

d) Bayi menyusu dengan masalah medis yang memerlukan nutrisi atau diet tambahan.

e) Pada ibu dengan kondisi medis dimana ibu tidak diperkenankan memberi ASI kepada bayi atau ibu yang sedang mengkonsumsi obat dimana obat tersebut dikontraindikasikan untuk ibu menyusui ataupun ibu yang sedang mengikuti terapi radiasi. 11

ASI eksklusif merupakan salah satu bentuk maternity care yang harus didukung oleh semua pihak. Selain itu ASI memiliki peranan penting dalam tumbuh kembang anak terutama dalam fase emas tumbuh kembang anak. Di dalam ASI terkandung lebih dari 200 zat yang dibutuhkan oleh bayi guna membatu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut Organisasi Profesi Ikatan Dokter Anak Indonesia, 87,5 % dari ASI adalah air. Selain itu, didalam ASI juga  terdapat makro dan mikro nutrien yang sangat dibutuhkan oleh bayi. Makro nutrien yang ada pada ASI meliputi karbohidrat, protein dan lemak. Sedangkan mikro nutrien yang terkandung dalam ASI terdiri dari vitamin dan mineral.12

Laktosa merupakan salah satu karbohidrat utama yang terdapat pada ASI. Fungsi karbohidrat yang terdapat pada ASI adalah sebagai sumber energi terutama otak. Kadar laktosa pada ASI adalah dua kali lipat dari susu formula dan susu sapi. Pada awalnya, jumlah laktosa yang terkandung pada kolustrum tidak terlalu tinggi, namun pada proses transisinya sekitar hari ke tujuh sampai hari ke empat belas akan mengalami peningkatan yang kemudian akan menetap. Seperti yang kita ketahui tidak jarang bayi yang lahir dengan kondisi dimana dia alergi terhadap laktosa. Istimewanya adalah meskipun kadar laktosa pada ASI cukup tinggi, ASI tetap dapat diberikan pada bayi tersebut dengan takaran khusus. Hal ini dikarenakan sifat dari laktosa yang ada pada ASI sangat mudah untuk diserap. Sehingga menimbulkan efek yang sangat kecil untuk menimbulkan alergi pada bayi yang intoleransi laktosa.12

Jumlah protein di dalam ASI terhitung cukup tinggi. Ada dua jenis protein yang terkandung baik dalam ASI maupun di dalam susu sapi, yaitu protein whey dan protein casein. Namun perbandingan komposisi protein ini di ASI dan susu sapi berbeda. Pada ASI, jumlah protein whey lebih tinggi sekitar 70 % dan protein casein hanya sekitar 30 persen. Sedangkan pada susu sapi jumlah protein casein sekitar 80% dan jumlah protein whey hanya 20 %. Dimana diketahui bahwa protein whey adalah salah satu jenis protein yang mudah diserap oleh tubuh bayi. Disisi lain protein casein adalah jenis protein yang sulit diserap oleh tubuh. Jadi, dapat kita ketahui meskipun kedua susu sama-sama mengandung protein, namun protein ASI yang tetap lebih baik. Ditambah lagi di dalam ASI terkandung asam amino yang lebih lengkap, seperti taurin yang berfungsi untuk perkembangan otak dimana asam amino ini sangat sedikit jumlahnya ditemukan di susu sapi. Asam amino ini sangat dibutuhkan terutama untuk bayi-bayi prematur karena bayi-bayi ini tidak mampu membentuk protein mereka sendiri. Tidak hanya itu, di dalam ASI juga terdapat nukleotida yang merupakan kelompok berbagai senyawa organik yang tersusun dari basa nitrogen, karbohidrat dan fosfat. Nukleotida memiliki peranan penting bagi tubuh sebagai materi yang membantu kematangan usus, meningkatkan pertumbuhan bakteri baik, meningkatkan penyerapan zat besi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan bayi yang mengkonsumsi ASI memiliki ketahanan tubuh yang jauh lebih baik dari pada bayi yang mengkonsumsi susu sapi atau susu formula.12

Komponen makro nutrien yang tidak kalah pentingnya adalah lemak. Didalam ASI terdapat banyak asam lemak rantai panjang seperti dekosaheksanoik ( DHA ) dan asam arakidonat ( ARA ) yang sangat penting untuk saraf dan retina mata. Sedangkan di dalam susu sapi, justru terdapat lebih banyak asam lemak jenuh yang bila dikonsumsi dalam jangka panjang akan berdampak tidak baik untuk jantung dan pembuluh darah. Selain asam lemak tadi, di dalam ASI juga terkandung omega 3 dan omega 6 yang berfungsi untuk pertumbuhan otak bayi. Didalam kolustrum, jumlah lemak total justru lebih rendah dibanding susu ASI matang, namun jumlah asam lemak rantai panjangnya lebih banyak.12

Beralih ke mikro nutrien, karnitin merupakan salah satu komponen penting yang ada pada ASI dimana memili peran untuk pembentukan energi yang diperlukan untuk mempertahanklan metabolisme tubuh. ASI memiliki jumlah karnitin yang tinggi pada tiga minggu pertama pasca melahirkan, terutama kolustrum.12 

Mikro nutrien lain yang tidak kalah pentingnya adalah vitamin. Kandungan vitamin K dalam ASI hanya seperempatnya dari susu formula, dimana diketahui vitamin K memiliki peranan sebagai faktor pembekuan darah. Rendahnya vitamin K pada ASI ini berisiko perdarahan kecil pada bayi yang hanya mengkonsumsi ASI. Hal ini dapat diatasi dengan penambahan vitamin K pada asupan bayi. Selain vitamin K, kandungan vitamin D pada ASI juga rendah, namun hal ini dapat diatasi dengan menjemur bayi di bawah matahari agar menghindari penyakit tulang.12

Disisi lain, kandungan vitamin E dan vitamin A pada ASI relatif lebih tinggi terutama di kolustrum dan ASI transisi awal. Vitamin E memiliki fungsi untuk pertahanan dinding sel darah merah. Sedangkan Vitamin A memiliki peranan penting guna mendukung pembelahan sel dan juga untuk nutrisi mata . Selain vitamin A di dalam ASI juga mengandung beta carotein yangmerupakan komponen dari vitamin A. Hal ini juga meneangkan kenapa bayi yang mengkonsumsi ASI memiliki pertumbuhan dan kekebalan tubuh yang lebih baik.12

Selain vitamin diatas, di dalam ASI juga terdapat vitamin yang larut dalam air, seperti vitamin B, asam folat, dan vitamin C. namun kadar vitamin B6 dan B12 cukup rendah pada fase awal menyusui, oleh karenanya ibu membutuhkan tambahan suplemen vitamin B6 dan B12 agar ASI yang diproduksi juga mengandung jumlah vitamin B6 dan B12 yang cukup untuk bayi.12

Kandungan mineral dalam ASI tidak kalah pentingnya bagi bayi. Mineral dalam ASI cenderung stabil dan tidak terpengaruh oleh status gizi ibu. Mineral ini pun cenderung lebih mudah diserap dari pada mineral yang ada di susu sapi atau susu formula. Salah satu komponen mineral utama yang ada pada ASI adalah kalsium. Kalsium memiliki fungsi untuk pertumbuhan jaringan otot dan rangka, transmisi jaringan saraf, dan pembekuan darah. Meskipun kadar kalsium dalam ASI lebih rendah dibanding kadar kalsium yang ada pada susu sapi, namun kalsium pada ASI lebih mudah diserap akibat adanya perbedaan kadar fosfor, magnesium, vitamin D dan lemak. Selain itu, mineral lain yang ada dalam ASI adalah Zinc dan selenium yang dibutuhkan untuk pertumbuhan.12 

Dari uraian kandungan ASI diatas dapat diketahui bahwa ASI memiliki peranan penting untuk tumbuh kembang anak, baik untuk pertumbuhan badan, perkembangan otak, kematangan saluran cerna hingga imunitas tubuh anak. Oleh karenanya inisiasi dini dan pemberian ASI eksklusif merupakan hal yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak.12 

Ada berbagai macam sarana pendukung program ASI eksklusif, salah satu sarana yang berperan penting dalam memfasilitasi program ASI eksklusif ini adalah ruang laktasi.

2.2.	Ruang Laktasi

Menurut PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 (pasal 1 ayat 3), mengatakan bahwa ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan atau konseling menyusui atau ASI disebut dengan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah ASI yang dikenal sebagai ruang laktasi.5 Diadakannya ruang laktasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan tidak hanya kepada ibu supaya dapat memberikan ASI eksklusif namun juga bagi hak anak guna mendapatkan ASI eksklusif. Selain itu, dengan adanya ruang laktasi ini dapat meningkatkan peran serta dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mendukung program pemberian ASI eksklusif. Bentuk dukungan dan partisipasi dari keluarga, masyarakat dan pemerintah adalah seperti dengan menyediakan ruang laktasi, memberikan kesempatan ibu yang bekerja untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja, pembuatan peraturan internal yang mendukung program ASI eksklusif, hingga penyediaan tenaga terlatih pemberian ASI. 

Setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib memberikan kesempatan kepada yang bekerja untuk menyusui dan atau memerah ASI pada saat kerja di tempat kerja. Tempat kerja yang dimaksud meliputi perusahaan dan kantor milik pemerintah (BUMN), serta kantor swasta. Sedangkan tempat sarana umum yang dimaksud meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Hotel dan penginapan, tempat rekreasi, terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara udara, pelabuhan laut, pusat-pusat perbelanjaan, gedung olah raga, lokasi penampungan pengungsi, dan tempat sarana umum lainnya.5 

Dalam mendukung program ASI eksklusif ini, penyelenggara tempat kerja maupun sarana umum wajib berpedoman pada sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut:

a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan; 

b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut; 

c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui; dan

d. tidak memberi dot kepada Bayi. (PP RI Nomor 33 Tahun 2012 bab V pasal 33 )4

Selain itu, dalam menyediakan ruang laktasi, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus memperhatikan unsur-unsur perencanaan, sarana prasarana, ketenagaan dan pendanaan. Perencanaan melupakan unsur awal yang harus dilakukan guna mengetahui jumlah ruang ASI yang harus disediakan, perencanaan ini meliputi jumlah pekerja perempuan hamil dan menyusui, luas area kerja, waktu atau pengaturan jam kerja, potensi bahaya di tempat kerja, dan sarana prasarana.5

Ruang laktasi merupakan bangunan permanen, dapat berupa ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja maupun sarana umum. Dalam mendirikan ruang laktasi ini, syarat kesehatan dan sarana prasarana adalah komponen yang wajib dipenuhi. Syarat kesehatan tersebut meliputi:

a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m2 dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui; 

b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup; 

c. lantai keramik/semen/karpet; 

d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup; 

e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi; 

f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan; 

g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan; 

h. kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan 

i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan. ( PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 10)5

Sedangkan sarana prasarana yang sekurang-kurangnya harus ada di dalam ruang laktasi adalah peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya. Peralatan menyimpan ASI meliputi:

a. lemari pendingin (refrigerator) untuk menyimpan ASI, 

b. gel pendingin (ice pack) 

c. tas untuk membawa ASI perahan (cooler bag) 

d. sterilizer botol ASI. 

Sedangkan peralatan pendukung lainnya meliputi:

a. meja tulis; 

b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI; 

c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc; 

d. media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui); 

e. lemari penyimpan alat; 

f. dispenser dingin dan panas; 

g. alat cuci botol; 

h. tempat sampah dan penutup; 

i. penyejuk ruangan (AC/Kipas angin); 

j. nursing apron/kain pembatas/ pakai krey untuk memerah ASI; 

k. waslap untuk kompres payudara; 

l. tisu/lap tangan; dan 

m. bantal untuk menopang saat menyusui. ( PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 11)5

Setelah syarat kesehatan dan sarana prasarana ini terpenuhi, pengurus tempat kerja maupun penyelenggara tempat sarana umum dapat menyediakan tenaga terlatih pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui kepada pekerja/buruh di ruang laktasi. Tenaga terlatih pemberian ASI ini harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, dan juga pelatihan itu harus sudah tersertifikasi baik modul maupun tenaga pengajarnya. ( PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 13)5

Untuk menjalankan ruang laktasi, pasti membutuhkan dana operasional. Dana ini di dapat dari tempat kerja, tempat sarana umum dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditambah lagi, produsen atau distributor susu formula bayi dan atau produk bayi lainnya dilarang menjadi sumber dana untuk operasional ruang laktasi. ( PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 18)5

Setiap ruang laktasi harus memiliki penanggung jawab ruang yang ditunjuk oleh pengurus tempat kerja maupun penyelenggara tempat sarana umum yang bertujuan untuk menjaga syarat kesehatan dan sarana prasarana masih terjaga dan terpenuhi dengan baik. ( PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 15 ).5 Selain pengawasan internal, menteri, menteri terkait, kepala lembaga non kementrian, gubernur dan bupati atau walikota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan ruang laktasi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program ASI eksklusif. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan melalui advokasi, sosialisasi, bimbingan teknis pemberian ASI eksklusif serta monitoring dan evaluasi. ( PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 17 ).5 Ditambah lagi, selain adanya fungsi pengawasan dan pembinaan tersebut, PP RI Nomor 33 Tahun 2012 pasal 36 juga memperkuat bahwa setiap pengurus tempat kerja dan atau penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai ruang laktasi ini, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.4

Dengan adanya ruang laktasi yang sesuai dengan standar ini, ditambah peran serta dari pemerintah dan masyarakat diharapkan program ASI eksklusif dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. 



2.3.	Badan Usaha Milik Negara

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan disebut dengan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ).13 Perusahaan Perseroan atau Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan Perusahaan Perseroan Terbuka atau Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undanganan di bidang pasar modal. Perusahaan Umum atau Perum, adalah termasuk BUMN yang modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. ( PP RI Nomor 45 Tahun 2005 Pasal 1 )9

Pendirian BUMN meliputi pembentukan Perum atau Persero baru, perubahan bentuk unit instansi pemerintah menjadi BUMN, perubahan bentuk badan hukum BUMN atau pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan Persero dan Perum. Selain itu, untuk mendirikan BUMN harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah ini paling tidak harus memuat penetapan pendirian BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN, dan penetapan besarnya penyertaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam rangka pendirian BUMN. ( PP RI Nomor 45 Tahun 2005 Pasal 4 dan Pasal 5)13

