
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 AIR SUSU IBU

2.1.1 Definisi ASI

Air Susu Ibu (ASI)  adalah cairan air susu hasil sekresi dari payudara setelah 

ibu melahirkan. ASI merupakan makanan yang fleksibel dan mudah didapat, siap 

diminum tanpa persiapan khusus dengan temperatur yang sesuai dengan bayi, susunya 

segar dan bebas dari kontaminasi bakteri sehingga menurangi resiko gangguan 

gastrointestinal. Selain itu, ASI memiliki kandungan zat gizi yang lengkap dan 

sempurna untuk keperluan bayi . Hal-hal tersebut menjadikan ASI sebagai satu-

satunya makanan terbaik dan paling cocok untuk bayi.14

Terdapat istilah yang berhubungan dengan ASI :

a. ASI Predominan

Anak dikategorikan mendapat ASI Predominan apabila selama 0 hingga 6 

bulan, anak mendapatkan tambahan minuman lain berupa teh, madu, air tajin 

dan minuman lainnya disamping pemberian ASI

b. ASI parsial

Jika anak diberi makanan lain seperti bubur atau buah disamping pemberian 

ASI

2.1.2 Fisiologi Kelenjar Payudara

Masing-masing payudara terdiri dari 15-24 lobus, tiap lobus terdiri dari lobuli 

yang terdiri dari acini yang kemudian menghasilkan air susu.15,16

Hormon prolaktin yang disekresikan dari hipofisis memiliki efek meningkatkan 

sekresi air susu. Hormon ini konsentrasinya dalam darah ibu meningkat secara tetap 



dari kehamilan di minggu ke-5 hingga bayi lahir. Saat postpartum konsentrasi 

prolaktin meningkat 10-20 kali. Selain itu plasenta mensekresi human chorionic 

somatomammotropin  yang memiliki sifat laktogenik ringan yang menyokong 

prolaktin dari hipofifis ibu. Karena efek supresi dari estrogen dan progesteron terhadap 

payudara, maka hanya beberapa mililiter cairan saja yang dikeluarkan sebagai 

Kolostrum.17

2.1.3 Komposisi Gizi dalam ASI

Komposisi ASI dibedakan menjadi 3 macam menurut waktunya. 

a. Kolostrum

Adalah cairan yang dikeluarkan oleh payudara di hari hari pertama 

kelahiran bayi, kolostrum lebih kental bewarna kekuning-kuningan, karena 

banyak mengandung komposisi lemak dan sel-sel hidup. Kolostrum juga 

mengandung mengandung zat zat gizi yang pas untuk bayi antara lain 

protein 8,5%, lemak 2,5% , sedikit karbohidrat 3,5%, garam dan mineral 

0,4%,  air 85,1 % , antibodi serta kandungan imunoglobulin lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan ASI matur yang mengakibatkan bayi tidak 

mudah terserang diare.15

Sekresi kolostrum hanya berlangsung sekitar 5 hari, diakibatkan oleh 

hilangnya estrogen dan progesteron oleh plasenta yang tiba-tiba 

menyebabkan laktogenik prolaktin memegang peranan tiba tiba dalam 

memproduksi air susu. Kemudian, kelenjar payudara mulai progresif 

menyekresikan air susu dalam jumlah yang besar.19

Manfaat besar dari kolostrum masih banyak tidak diketahui oleh ibu-ibu 

setelah melahirkan, sehingga mereka masih ragu untuk melakukan inisiasi 

dini. Kebanyakan mereka takut memberikan kolostrum karena kepercayaan 

yang  menganggap kolostrum sebagai ASI basi atau ASI kotor sehingga 

harus dibuang. Padahal manfaat kolostrum tersebut sudah seringkali 

diberitakan melalui media, ataupun melalui penyuluhan. 



b. ASI masa transisi

ASI masa transisi terjadi pada hari ke-4 sampai hari ke-10, dimana 

pengeluaran ASI oleh payudara sudah mulai stabil.20 Pada masa ini, terjadi 

peningkatan hidrat arang dan volume ASI, serta adanya penurunan 

komposisi protein. Akibat adanya penurunan komposisi protein ini 

diharapkan ibu menambahkan protein dalam asupan makanannnya.21

c. ASI Matur

ASI matur disekresi dari hari ke-10 sampai seterusnya.

Kadar karbohidrat dalam kolostrum tidak terlalu tinggi,tetapi jumlahnya 

meningkat terutama laktosa pada ASI transisi. Setelah melewatri masa 

transisi kemudian menjadi ASI matur maka kadar karbohidrat ASI relatif 

stabil.1

Komponen laktosa (karbohidrat) adalah kandungan utama dalam ASI 

sebagai sumber energi untuk otak. Konsentrasi laktosa pada air susu 

manusia kira-kira 50% lebih banyak jika dibandingkan dengan kadar 

laktosa dalam susu sapi . Walaupun demikian, angka kejadian diare karena 

intoleransi laktosa jarang ditemukan pada bayi yang mendapatkan ASI. Hal 

ini disebabkan karena penyerapan laktosa ASI lebih baik jika dibandingkan 

dengan laktosa yang terdapat pada susu sapi.1

Namun sebaliknya, kandungan protein yang terdapat pada susu sapi 

biasanya dua kali lebih besar jika dibandingkan dengan protein pada ASI.17

Protein dalam susu terbagi menjadi protein whey dan casein . Protein whey  

banyak terdapat pada ASI, sifatnya lebih mudah diserap oleh usus bayi. 

Sedangkan susu sapi lebih banyak mengandung protein casein dengan 

presentase kira-kira 80% yang sulit dicerna olehh usus bayi.18

Kadar lemak omega 3 dan omega 6 berperan dalam perkembangan otak 

bayi. Disamping itu terdapat asam lemak rantai panjang diantaranya asam 

dokosaheksonik (DHA) dan asam arakidonat (ARA) yang penting bagi 

perkembangan jaringan syaraf serta retina mata. Jika kekurangan asam 

lemak omega-3 berpotensi menimbulkan gangguan syaraf dan 

penglihatan.15 Kadar lemak baik tersebut  lebih banyak ditemukan pada 



ASI dibanding susu sapi. Bayi yang mendapatkan ASI tidak akan 

kekurangan asam linolenat karena 6-9% kandungan energi total ASI adalah 

asam linolenat.18

2.2 ASI Eksklusif

2.2.1 Menyusui

Setiap mamalia telah dipersiapkan dengan payudara yang akan meghasilkan air 

susu untuk dikonsumsi oleh bayi yang dilahirkan. Air Susu setiap makhluk menyusui 

akan berbeda-beda tiap spesies. Menyusui ialah proses pemberian Air Susu kepada 

bayi atau anak kecil dari payudara ibu atau anak, mungkin termasuk didalamnya 

pemberian ASI Eksklusif, predominan atau parsial. 

Ibu menyusui memerlukan tambahan energi lebih banyak untuk dapat 

mencukupi seluruh atau sekurang kurangnya 80% nutrisi yang diperlukan oleh bayi 

terlebih saat enam bulan pertama, Tambahan keperluan energi ibu kira-kira 700 

kkal/hari. Kemudian pada enam bulan kedua, bayi sudah mulai diberikan makanan 

pendamping ASI. Tambahan keperluan energi ibu ialah sebanyak 500 kkal/hari.18

Seperti kita ketahui, dengan ibu memberikan ASI maka ibu akan mentrasfer 

imunitasnya kepada si bayi, sehingga apabila ibu sehat maka bayi juga bisa sehat.

2.2.2  Program ASI Eksklusif

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 kecuali 

vitamin, oralit dan obat.2 Namun, setelah usia 6 bulan dan sejalan dengan 

bertambahnya usia bayi, kebutuhan nutrisi tidak cukup dari ASI saja, terlebih 

keterampilan makan (Oromotor skills) terus berkembang dan bayi akan 

memperlihatkan minat akan makanan selain dalam bentuk ASI. Dimulainya pemberian 

Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dilakukan secara bertahap jenis, frekuensi, 

jumlah, konsistensi hingga anak dapat mengkonsumsi makanan keluarga. Masa 

peralihan dari ASI ke MP-ASI disebut sebagai masa penyapihan ( weaning ), hal ini 

bermanfaat bagi pemenuhan nutrisi tumbuh kembang anak .22



Selain melalui Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012 tentang ASI Eksklusif 

yang diuraikan dalam bab berikutnya, Menteri Kesehatan Indonesia turut 

mengupayakan program ASI Eksklusif salah satunya dengan adanya Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 Tentang 

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif pada Bayi di Indonesia , Langkah 

Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) disebutkan dibawah ini.4 ; 

1. Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan 

Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan 

kepada semua petugas; 

2. Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan 

untuk menerapkan kebijakan tersebut; 

3. Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan 

penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai 

umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui.

4. Membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan, 

yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi Caesar, bayi 

disusui setelah 30 menit ibu sadar; 

5. Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara 

mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis; 

6. Tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi 

baru lahir; 

7. Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 

jam sehari 

8. Membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu, tanpa pembatasan terhadap 

lama dan frekuensi menyusui 



9. Tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI 

10. Mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan 

rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/Rumah 

Bersalin/Sarana Pelayanan Kesehatan.

LMKM tersebut menggambarkan adanya perhatian khusus oleh pemerintah dengan 

target pada pelayanan kesehatan. melalui LMKM diharapkan mampu menjadi salah 

satu langkah yang baik guna suksesnya program ASI Eksklusif. 

2.2.3 Inisiasi Menyusui Dini

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah proses bayi menyusui segera setelah 

dilahirkan, terdapat kontak kulit bayi dengan kulit ibu supaya bayi tidak kedinginan. 

Posisi bayi diletakkan di dada ibu dengan posisi tengkurap kemudian dibiarkan 

mencari puting susu ibunya sendiri.23

Pemerintah Indonesia mendukung kebijakan WHO dan UNICEF yang 

merekomendasikan inisiasi menyusu dini sebagai tindakan ‘penyelamatan kehidupan’

karena dapat menurunkan resiko kematian bayi hingga 21%. Menyusu Dini atau yang 

dikenal sekarang dengan IMD merupakan langkah awal menuju kesuksesan 

menyusui.Dengan demikian tujuan penurunan Angka Kematian Bayi atau Infant 

Mortality Rate (IMR) dapat ditekan dan tujuan menghasilkan generasi muda yang 

sehat akan tercapai.24

2.2.4 Manfaat ASI Eksklusif

Bayi yang diberi ASI eksklusif memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik 

dibandingkan yang tidak diberi ASI Eksklusif, sehingga anak tidak mudah sakit. Hal 

tersebut tertuang dalam komposisi ASI yang lebih pas untuk bayi dibanding susu sapi.

Dengan memberikan ASI secara eksklusif, ibu tidak perlu mengeluarkan biaya 

untuk susu bayi sampai bayi berumur 6 bulan. Dengan demikian akan menghemat 

pengeluaran rumah tangga untuk membeli susu formula dan peralatannya. Terutama 



bagi ibu yang bekerja, akan jarang cuti dengan alasan anak sakit sehingga 

pekerjaannya dapat lebih produktif.

Menyusui dengan ASI pasti portabel dan praktis karena mudah dibawa 

kemana-mana sehingga saat bepergian tidak perlu membawa berbagai alat untuk 

meyusui. Menyusui memberikan pengaruh emosional yang luar biasa dan 

mempengaruhi hubungan batin antara ibu dan bayi serta mempengaruhi perkembangan 

jiwa anak.6 Ketika ibu membelai bayi dengan penuh kasih sayang, atau mendengarkan 

bayinya menangis akan memberi cukup sinyal ke hipotalamus ibu untuk menyebabkan 

keluarnya Air Susu.6

Departemen Kesehatan dan organisasi internasional seperti WHO dan 

American Academy of Pediatrics sepakat untuk mempromosikan menyusui secara 

eksklusif sebagai metode terbaik untuk pemberian gizi bayi setidaknya tahun pertama 

dan bahkan lebih lama lagi.3

2.2.5 Hambatan Menyusui

Air Susu Ibu akan diproduksi dengan baik jika payudaranya sehat dan terpelihara. 

Namnun mungkin ada berbagai macam sebab mengapa menyusui eksklusif tidak 

sempurna, yang utama adalah karena kekurangan dukungan dari lingkungan, namun 

keberhasilan atau kegagalan dalam menyusui tetap tergantung dari banyak faktor. 

a. Faktor Ibu

Seorang Ibu dapat dipengaruhi oleh kondisi anatomi, fisik, dan psikis 

yang memungkinkan tidak dapat menyusui secara absolut atau bahkan tidak 

mau menyusui. Penyebab Anatomi misal jika kelenjar susu terdapat gangguan 

sehingga tidak dapat memproduksi air susu.17

Ibu dengan penyakit berbahaya misal ibu yang HIV justru tidak 

dianjurkan memberikan ASI kepada bayinya dengan alasan karena transmisi 

HIV  melalui ASI sebesar 15% dan tidak dapat ditekan, kemudian bayi boleh 

diberikan Pengganti ASI (PASI) dengan memenuhi syarat AFASS (Acceptable, 

Feasable, Sustainable, and Save). Sayangnya,  ada daerah yang miskin PASI 

sehingga tidak memenuhi syarat. Untuk ini ada kebijakan lain yang 



memperbolehkan ibu dengan HIV untuk memberikan ASI pada bayinya 

dengan cara diperah, dan diberikan ASI secara eksklusif tidak dicampur dengan 

PASI.22

Penyebab lain ketika ibu terkena toksoplasmosis, ibu boleh memberikan 

ASI kepada bayinya karena belum dilaporkan adanya transmisi melalui ASI. 

Namun biasanya ibu justru takut menyusui karena takut anaknya tertular. 

Ketakutan dari ibu sering terjadi saat kelahiran anak pertama. ibu masih kaku 

saat menyusui, takut putingnya terasa nyeri atau bahkan takut payudaranya 

kendor. 

Bagi ibu-ibu yang bekerja , sedang menempuh pendidikan atau banyak 

aktifitas diluar rumah akan memiliki waktu yang lebih sedikit untuk menyusui 

bayinya dibanding ibu yang tidak bekerja.14 Hal ini membuat ibu memilih cara 

praktis yaitu mengganti ASI dengan susu formula. Sedangkan jika ibu 

meninggal dunia, kemungkinan tidak diberi ASI sangat besar, kecuali dicarikan 

pendonor ASI bagi bayi.

b. Faktor Bayi

Bayi lahir memiliki indikasi medis untuk tidak diberi ASI misal 

Galaktosemia yang dalam hal ini bayi tidak memiliki enzim galaktase sehingga 

galaktosa tidak dapat dipecah.2 Walaupun sangat jarang, bayi yang muncul 

reaksi alergi setelah diberi ASI, maka pemberian ASI dapat didiskusikan.

c. Faktor Lingkungan  

Keberhasilan menyusui bukan sesuatu yang ajaib yang datang dengan 

sendirinya, tetapi semua pihak harus mengupayakan dan memberikan 

keterampilan kepada ibu. Agar ibu berhasil menyusui, perlu dilakukan kegiatan 

saat antenatal, intranatal, dan postnatal.6 Selama masa antenatal ibu 

dipersiapkan fisik dan psikologik dan diberi penyuluhan tentang bagaimana 

kesehatan gizi dan ibu selama hamil. Untuk persiapan psikologik perlu 



diberikan penyuluhan supaya ibu termotivasi dalam memberikan ASI, terutama 

ASI Eksklusif kepada calon bayinya.15

Petugas harus mengajarkan cara memosisikan dan melekatkan bayi, 

karena seringkali kegagalan menyusui disebabkan karena kesalahan 

memosisikan dan melekatkan bayi. Puting ibu menjadi lecet mengakibatkan ibu 

segan menyusui sehingga produksi ASI akan berkurang dan berdampak pada 

bayinya yang malas menyusu.

Lingkungan sekitar ibu dapat membuat ibu terdorong untuk tetap 

menyusui jika kondisinya mendukung, Salah satu bentuk dukungan tersebut 

adalah dengan adanya waktu ruang laktasi bagi para ibu yang bekerja.

2.3 Aturan Pemberian ASI Eksklusif

Di Negara yang berlandaskan hukum diharapkan semua orang tunduk dan 

patuh terhadapnya. Kondisi tersebut sangat mungkin jika tersedia perangkat hukum 

yang mengatur sektor ekuin (ekonomi keuangan dan industri), polkam (politik,hukum 

dan HAM) dan kesra (kesejahteraan rakyat) yang masing-masing dibagi dalam 

subsektor. Subsektor yang terpenting salah satunya adalah subsektor kesehatan sebab 

dapat menentukan keberhasilan sektor yang lain. Oleh sebab itu diciptakan perangkat 

hukumnya, yang disebut hukum kesehatan (Health law).25

Perbedaan antara hukum kesehatan (health law) dan hukum kedokteran 

(Medical law) terletak pada ruang lingkupnya. Ruang lingkup hukum kesehatan 

meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kesehatan seperti kesehatan badan,rohani 

dan sosial. Sedangkan ruang lingkup hukum kedokteran hanya terkait pada profesi 

kedokteran. Karena masalah kedokteran masuk dalam lingkup kesehatan maka 

sebetulnya hukum kedokteran adalah merupakan bagian dari hukum kesehatan.25

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF merekomendasikan aturan 

menyusui adalah sebagai berikut: inisiasi menyusui dalam satu jam pertama setelah 

melahirkan, ASI eksklusif selama enam bulan pertama, dan terus menyusui selama dua 

tahun dengan makanan pendamping yang dimulai pada bulan keenam.1,26



Di Indonesia, Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan antara lain ialah 

dengan penurunan angka kematian bayi dan peningkatan status gizi masyarakat. 

Pemerintah telah mencantumkan peraturan tertulis mengenai bayi, ibu, bahkan tenaga 

kesehatan untuk bersama sama mewujudkan program ASI eksklusif sebagai upaya 

nyata dalam menurunkan kematian bayi dan balita yang merupakan MDGs ke empat. 

Hal ini telah dicantumkan dalam Keputusan Mentri Kesehatan (KEPMENKES) RI 

Nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 mengenai asi eksklusif pada bayi hingga usia 6 

(enam) bulan.1  Dan diperkuat dengan adanya Peraturan pemerintah Republik 

Indonesia (PPRI) nomor 33 Tahun 2012 yang mengatur secara khusus mengenai 

program ASI Eksklusif.

2.3.1 PPRI NOMOR 33 TAHUN 2012

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) nomor 33 Tahun 2012 

tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 

2012 oleh Presiden Republik Indonesia DR.H. Susilo Bambang Yudhoyono dengan 

dasar

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063) 

Serta ketentuan pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, sebagai pertimbangan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini terdiri dari Sepuluh Bab beserta penjelasan atas PPRI 

nomor 33 Tahun 2012

Bab I (satu) terdiri dari  pasal 1 (satu)  mengenai ketentuan umum, dan definisi kata 

yang kemudian terkait dengan bab-bab selanjutnya dan pasal 2 (dua) yang digunakan 

oleh penulis sebagai landasan teori yang berisi tujuan peraturan pemberian ASI 

Eksklusif, yakni ;



a) menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak 

dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan 

dan perkembangannya  

Bab II (dua)  terdiri dari pasal 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) menjelaskan bahwa 

Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 

memiliki tanggung jawab dalam program pemberian ASI Eksklusif, mulai dari a) 

menetapkan, melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI 

Eksklusif, b) sosialisasi, c) memberikan pelatihan tekhnis konseling, menyediakan 

tenaga konselor menyusui di fasilitas layanan kesehatan dan tempat sarana umum d) 

mengintegrasikan materi mengenai ASI eksklusif pada kurikulum pendidikan formal 

dan nonformal bagi Tenaga Kesehatan, e) membina, memonitoring, mengevaluasi dan 

mengawasi program pemberian ASI Eksklusif baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 

Tempat Kerja, maupun tempat sarana umum, f) menyelenggarakan, memanfaatkan , 

dan memantau penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif, g) 

mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan, hingga h) 

menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan 

pemberian ASI Eksklusif sesuai dalam skala nasional, provinsi atau kabupaten.

Bab III (tiga) terdiri dari 5 (lima) bagian yang masing-masing didalamnya terdapat 

pasal yang mengatur mengenai Air Susu Ibu Eksklusif.

 Bagian Kesatu pasal 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) berisi penegasan 

bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada 

Bayi yang dilahirkannya, kecuali jika ada indikasi medis yang sesuai dengan 

standart profesi, standart pelayanan, dan standart prosedur operasional. 

 Bagian Kedua pasal 9 (sembilan), 10 (sepuluh) mengenai inisiasi Menyusu 

Dini. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) nomor 33 Tahun 2012 ini disimpan 

sebagai lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 58.

2.4 Program Pendidikan Dokter Spesialis  (PPDS1)



2.4.1 Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis  (PPDS1)

Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan di 

perguruan tinggi. Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS1 yaitu program 

pendidikan untuk mendidik dan melatih seorang dokter umum yang sudah 

menyelesaikan pendidikan Sarjana Kedokteran kemudian dilanjutkan pendidikan 

profesi atau coass yang bertujuan untuk memperdalam ilmunya pada bidang spesialis 

tertentu. Dokter umum yang sedang melanjutkan pendidikan sebagai dokter spesialis 

disebut residen. Setelah lulus dari pendidikan spesialis kemudian dapat dilanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi yakni Program Pendidikan Sub Spesialis . Hal 

tersebut akan saling berhubungan, seperti yang ditunjukkan Gambar1 :

Gambar1. Alur pendidikan dokter.

Dokter umum →  PPDS I/ Mked (Spesialis)  →  PPDS II (Konsultan)

Program PPDS1 ini baru dilakukan oleh beberapa fakultas kedokteran di 

Universitas Negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan rumah sakit 

pendidikan, termasuk Universitas Diponegoro (UNDIP) . 

2.4.2 Aktivitas mahasiswa PPDS1

Aktivitas merupakan suatu kegiatan atau pekerjaan dalam bidang tertentu.

Maka Aktivitas mahasiswa PPDS1 ialah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa saat 

proses pendidikan berlangsung.

Tingkat aktivitas dan kesibukan antara mahasiswa PPDS1 berbeda-beda setiap 

bidang, dapat dipengaruhi oleh banyaknya tugas, jam jaga, konsultasi dan lain 

sebagainya. Contohnya misal mahasiswa PPDS1 bagian penyakit dalam menghabiskan 

waktu lebih banyak jika dibandingkan dengan mahasiswa PPDS1 bagian mata jika 

ditinjau dari banyaknya SKS yang harus ditempuh. Sehingga waktu untuk keluarga 

pasti berkurang. 

2.4.3 Peraturan Akademik 

Peraturan Akademik yang digunakan pada Faklutas Kedokteran UNDIP 

berdasarkan Peraturan rektor NO:209/PER/UN7/2012. Peraturan tersebut di rangkum 



dalam buku Peraturan Akademik (PERAK), terdiri BAB I hingga BAB XII yang 

masing-masing menjelaskan aturan yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa UNDIP.9

Seseorang dinyatakan terdaftar sebagai mahasiswa UNDIP apabila yang 

bersangkutan telah melakukan registrasi administratif dan mengikuti serangkaian 

penerimaan mahasiswa baru.

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro memiliki  program studi yaitu 

ilmu gizi, keperawatan, pendidikan dokter, magister biomedik, magister ilmu gizi, 

magister keperawatan dan pendidikan dokter spesialis. Program Pendidikan Dokter 

Spesialis1 di Universitas Diponegoro terdiri dari program studi yang dapat dilihat pada 

lampiran1.

Program studi Pendidikan Dokter Spesialis memiliki ketentuan setiap divisi 

ilmunya, misal peraturan akademik di bagian bedah belum tentu sama dengan 

peraturan di bagian anak, hal tersebut tergantung dari masing-masing bagian namun 

tetap beracuan pada peraturan akademik Universitas Diponegoro.

Apabila mahasiswa ingin mengajukan cuti, sesuai dengan pasal 21 peraturan 

rektor UNDIP, bahwa mahasiswa yang merencanakan menghentikan studi untuk 

sementara waktu diwajibkan mengajukan cuti akademik dengan mengikuti peraturan 

yang berlaku. Untuk mahasiswa Program Profesi, spesialis, magister dan doktor dapat 

melakukan cuti akademik setelah menempuh 1 semester, dan selama studi mahasiswa 

dapat mengajukan cuti akademik maksimal 2 (dua) semester berturut turut.

Cuti akademik dengan alasan khusus dapat diberikan kepada mahasiswa yang 

terpaksa menghentikan studi untuk sementara karena halangan yang tidak dapat 

dihindarkan, antara lain :

a. Kecelakaan dengan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit atau surat 

keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Sakit lebih dari satu bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari rumah 

sakit.

c. Melahirkan.



d. Kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dapat mengharumkan nama universitas 

Diponegoro dan menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan 

akademik selama satu bulan atau lebih, dapat mengambil cuti akademik setelah 

mendapat persetujuan Rektor.

2.4.3 PPRI nomor 33 tahun 2012 

Mahasiswa PPDS1 sudah termasuk tenaga kesehatan, sehingga memiliki

andil yang besar dalam suksesnya program ASI eksklusif. PPRI nomor 33 tahun 2012 

seperti yang sudah dijabarkan dalam sub-bab sebelumnya, bahwa untuk mencapai 

pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, tenaga Kesehatan da 

penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan 

edukasi ASI eksklusif kepada ibu dan/ atau anggota keluarga dari bayi yang 

bersangkutan.5


