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Suasana Launching Ruang Laktasi yang terletak di belakang gedung kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dr. Budi Rahaju, MPH (dua dari kiri) memberi sambutan di awal 

acara, didampingi oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, dr. Sophiati 

Sutjahjani, M. Kes (tiga dari kiri), Surabaya, Selasa (07/08/2012). 

 

SURABAYA- Bertepatan dengan Pekan ASI Sedunia (7/8), Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Timur meresmikan ruangan khusus bagi ibu menyusui. Lokasi terletak di bagian belakang 

gedung kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Jalan A. Yani nomor 118 Surabaya diberi 

nama Ruang Laktasi. Acara peresmian tersebut dihadiri oleh dr. Budi Rahaju, MPH selaku 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kepala Bidang Pengembangan dan 

Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Kepala Seksi Gizi, staff di lingkungan Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur, serta ibu-ibu menyusui yang tak lain adalah pegawai Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur. 

 

“Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi merasa ini adalah tantangan sekaligus tugas yang sangat 

mulia memberi tempat menyusui yang layak bagi ibu yang punya tugas berat menjaga keluarga 

dan memprioritaskan anak,” ujar dr. Budi Rahaju, MPH dalam sambutannya. 

 

Dengan adanya Ruang Laktasi, diharapkan semua pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Timur tidak ada yang menghentikan pemberian ASI kepada anaknya. “Meskipun belum ada 

peraturan pemerintah yang mengatur tentang cuti menyusui untuk Pegawai Negeri Sipil, tapi 

dengan adanya ruang laktasi, diharapkan ibu-ibu bisa mengelola ASI-nya dan bisa diberikan 

kepada anak,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur. 

 



Setelah prosesi pemotongan pita yang dilakukan oleh dr. Budi Rahaju, MPH, kegiatan 

dilanjutkan dengan pemutaran video yang berisikan edukasi seputar menyusui. Beragam 

informasi yang disajikan dalam video mulai dari cara menyusui yang benar hingga himbauan 

bagi keluarga untuk mendukung ibu selama masa menyusui. 

 

Adapun peserta yang hadir ditunjukkan berbagai fasilitas yang tersedia di dalam Ruang Laktasi 

mulai dari perlengkapan bayi, celemek menyusui, alat memerah ASI, timbangan bayi, alat ukur 

panjang badan bayi, kulkas untuk menyimpan ASI yang telah diperah, tempat tidur, tempat 

konseling, pendingin ruangan, serta pamplet yang berisikan informasi seputar menyusui. 

Kemudian, ibu menyusui yang membawa serta bayinya dipersilahkan untuk menimbangkan 

putra-putrinya dan mulai menyusui di Ruang Laktasi. 

 

Semua karyawati yang sedang menyusui hadir dan mengisi kuisioner yang berisi pertanyaan 

pengetahuan ibu tentang ASI dan pelaksanaan proses menyusui pada bayinya. Salah satu staff 

dari seksi Penyehatan Lingkungan, ibu Utik, mengungkapkan kegembiraannya atas launching 

Ruang Laktasi disela aktivitasnya menyusui. “Tempatnya nyaman. Harapan ke depan, semoga 

juga tersedia fasilitas untuk penitipan anak. Jadi, saya bisa menitipkan anak sembari bekerja,” 

pungkasnya. 

 

Turut hadir pula ketua dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Jawa Timur, Astri 

Pramarini, dr, IBCLC yang menyaksikan acara peresmian Ruang Laktasi. Wakil Ketua AIMI 

Jawa Timur, Diah Hernani, S.KM, mengungkapkan bahwa ruang untuk menyusui harus 

memfasilitasi kebutuhan ibu selama menyusui. “Ruang laktasi harus menjamin kenyamanan ibu 

selama menyusui. Kalau ibu merasa nyaman, maka terjadi peningkatan hormon oksitosin 

sehingga produksi ASI menjadi banyak dan lancar. Selain itu, perlu adanya konselor sebagai 

narasumber ibu yang ingin bertanya seputar masalah saat menyusui, misalnya cara mengatasi 

puting yang lecet atau solusi agar ASI keluar dengan lancar,” ujarnya. Ketika ditanya tentang 

kriteria konselor, Diah menjawab siapa saja yang bisa dan memiliki pengetahuan luas tentang 

menyusui dapat menjadi konselor, bahkan wanita yang belum pernah menyusui sekalipun.  



DOKUMENTASI LAUNCHING RUANG LAKTASI DI DINAS KESEHATAN PROVINSI 

JAWA TIMUR 

 

 

             

 

  

 

              

 

              

                                                 

Pidato Sambutan Launching Ruang Laktasi oleh 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dr. 

Budi Rahaju, MPH (kiri) 

Ketua AIMI Jawa Timur Astri Pramarini, dr (dua dari 

kiri) dan Wakil Ketua AIMI Jawa Timur, Diah Hernani, 

S.KM (paling kiri) saat mengunjungi Ruang Laktasi 

Salah satu ibu yang menyusui di Ruang Laktasi 

setelah acara peresmian 

dr. Budi Rahaju, MPH bertemu dengan ibu 

menyusui 

Suasana kemeriahan di dalam Ruang Laktasi bersama 

ibu menyusui dan putra-putrinya 

Konsultasi dan pengisian Kartu Menuju Sehat (KMS) 

oleh dr. Budi Rahaju, MPH 



 

 

 

             

 

 

 

             

 

 

 

 

Berbagai Fasilitas Pendukung Ibu Menyusui dan Bayi yang Tersedia 

di Ruang Laktasi 

Timbangan Bayi Booklet, Pamplet, dan Kartu Menuju Sehat (KMS) 

yang tersedia di meja konselor sebagai sumber 

wawasan ibu selama menyusui di Ruang Laktasi 

Botol penyimpan ASI dan pompa ASI 

Tempat tidur untuk ibu dan bayi selama menyusui 



                            

 

 

                     

            

                          

 

                                                                                                                                                                            

Banner yang Terpampang di Depan Ruang 

Laktasi 

Berbagai Informasi yang 

Tersaji Mengenai Perilaku 

Sadar Gizi dan Himbauan 

Untuk Menyusui Bagi Ibu. 
 


