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Oleh: Dewiyana 

SURABAYA - Pentingnya peningkatan gizi bagi generasi penerus bangsa menjadi perhatian dari 

pemerintah khususnya dalam lima tahun terakhir ini. Dimulai dengan menggalakkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) 

Eksklusif untuk bayi usia 0-6 bulan yang dilanjutkan dengan pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang 

berkualitas dan tetap meneruskan pemberian ASI sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih. Bertepatan dengan 

Puncak Acara Pekan ASI Sedunia, pada 7 Agustus 2012 Dinas Kesehatan Jawa Timur, bidang Pengembangan dan 

Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat (PPKM), Seksi Gizi, kembali menyemarakkan kegiatannya dengan 

“Launching Ruang Laktasi di Tempat Kerja.”  

 

Foto bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, dr. Budi Rahaju, MPH (kanan) bersama dr. Sophiati  

Sutjahjani, M.Kes (kiri) selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat. Saat  

setelah peresmian Ruang Laktasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Surabaya (7/8) Seksi Info dan  

Litbang Kesehatan Dinkes Jatim @2012 (NN) 

 

Kegiatan ini merupakan agenda yang sangat bermanfaat terutama bagi karyawati Dinas Kesehatan Jawa 

Timur yang masih menyusui. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI 

Ekslusif.  “Semoga kegiatan ini dapat menggema dan menjadi prototype di berbagai tempat kerja” ujar ibu dr. 

Sophiati Sutjahjani, M.Kes saat membuka acara. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur, Ibu dr. Budi Rahaju, MPH yang sekaligus meresmikannya.  

Dari beberapa undangan yang hadir tampak juga dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) cabang 

Jawa Timur selaku pendukung acara ini. AIMI merupakan organisasi independen yang terbentuk dari kepedulian 

beberapa ibu mengenai pentingnya pemberian ASI. Organisasi ini berpusat di Kota Jakarta, hingga saat ini AIMI 

sudah mempunyai 6 cabang di seluruh Indonesia. Yaitu AIMI Jawa Timur, AIMI Jawa Tengah, AIMI Yogyakarta, 

AIMI Jawa Barat, AIMI Sumatra Utara dan AIMI Sumatra Selatan.  

 

 



 

Dalam peresmian ini hadir pula Ketua AIMI Jawa Timur dr. Astri Pramarini. Beliau (dr. Astri, Red) juga 

mengatakan bahwa AIMI selalu menggalakkan programnya untuk memfasilitasi konseling ASI serta membantu 

pengajuan ruang laktasi yang ada di tempat kerja, agar ibu dapat memberikan ASI sesering yang diperlukan. 

“Hingga saat ini penyediaan ruang laktasi di 

tempat umum masih terbilang minim. Jika ada, itu 

pun yang dikategorikan layak masih terbatas 

jumlahnya. Olah karena itu, penyediaan Ruang 

Laktasi di Dinas Kesehatan Jawa Timur ini sangat 

bisa untuk menjadi acuan bagi tempat-tempat 

umum lainnya terkait standar dari ruang laktasi 

sendiri.” Tambahnya,  “seorang ibu yang 

menyusui tidak harus membawa bayinya saat 

bekerja, tetapi dengan adanya ruang laktasi ini 

seorang ibu dapat mempersiapkan dan memerah 

ASI untuk sang bayi.”  

 

 

dr. Astri selanjutnya menuturkan bahwa, “AIMI juga mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk 

ruang laktasi. Diantaranya dari segi ruangan harus tertutup dan dapat di kunci, memadai dari segi peralatannya, 

mampu menampung minimal 3 orang ibu menyusui, tidak bersebelahan dengan WC dan ada untuk tempat mencuci 

tangan dengan air mengalir sebelum melakukan proses menyusui. Hal ini dikarenakan agar seorang ibu terjaga dari 

kenyamanan saat memerah ASI. Karena ASI akan keluar dengan lancar bila kondisi psikis ibu merasa nyaman dan 

tidak terganggu. Sehingga hormon oksitosin di dalam tubuh akan keluar secara maksimal dan mempengaruhi 

kelancaran pengeluaran ASI.” 

 

“AIMI sangat mendukung pemerintah dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan dari PP No.33 

Tahun 2012, sebagai upaya untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif yang merupakan awal dari penciptaan 

generasi berkualitas untuk membangun Indonesia di masa mendatang. Berbagai kegiatan telah dilakukan AIMI 

untuk mensosialisasikan ASI, antara lain kegiatan regular kelas edukasi AIMI dengan tema seputar ASI, talkshow 

MP-ASI sehat untuk bayi, AIMI Goes to Office yaitu sosialisasi mengenai ASI yang dilakukan di kantor-kantor, 

pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mendukung pemberian ASI, konsultasi laktasi dan kegiatan 

lainya. Untuk kelas edukasi di Jawa Timur sendiri terletak di 3 tempat utama yaitu Kota Surabaya, Malang dan 

Jember. Sedangkan dua tempat lainnya adalah Kota Gresik dan Mojokerto yang akan diresmikan bulan depan.” 

Tambah Diah. 

 

 

 

 

Ketua AIMI Jawa Timur, dr. Astri Pramarini (kiri) bersama 
Diah Hernani, S.KM selaku Wakil Ketua AIMI Jawa Timur. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar beberapa fasilitas kesehatan di Ruang Laktasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 

Fasilitas Ruang Laktasi yang ada di Dinas Kesehatan Jawa Timur ini semakin lengkap dan berkualitas 

karena disediakan pula konselor ASI, 2 bed, 2 almari tertutup untuk penyimpanan perlengkapan bayi, 1 kulkas 

untuk penyimpanan hasil perahan ASI, timbangan bayi, alat ukur panjang bayi, air bersih dan handuk juga 

beberapa kit untuk proses memerah ASI yang benar. “Semoga organisasi seperti AIMI bisa meneruskan 

perjuangan agar anak-anak Indonesia menjadi anak yang sehat, cerdas dan mempunyai kecerdasan spiritual dan 

emosional yang bagus karena ASI juga melibatkan ikatan kasih sayang antara ibu dan anak.” Tutur Ibu dr. Budi 

Rahaju, MPH selaku Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur saat me-launching Ruang Laktasi di Lingkungan Kerja 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 

 


