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Pekan ASI Sedunia (World Breastfeeding Week) selalu diperingati setiap tanggal 1-7 Agustus. 

Kali ini tema yang diangkat adalah “Memaknai Masa Lampau Demi Kemajuan Masa Depan: ASI 

Adalah Hak Anak.” Semua itu tidak lain adalah untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya, betapa 

berharganya ASI dan proses menyusui. Bukan hanya bagi anak, tetapi juga bagi seorang ibu.  Bahwa ASI 

adalah hak setiap bayi atau anak. Karenanya, menyusui atau tidak menyusui adalah seorang ibu yang 

berhak untuk memutuskan.  Semakin seorang ibu sadar bahwa ASI adalah hak anak, maka ibu akan 

dengan sendirinya berkeinginan untuk bisa menyusui bayinya.  

 

Biasanya selalu banyak alasan, mengapa ibu tidak 

memberikan ASI kepada anak. Alasan paling klasik adalah ASI 

tidak keluar, ASI kurang dan Anak tidak mau menyusu. Proses 

menyusui bukan hanya sekedar memberikan ASI kepada bayi 

tetapi juga melibatkan keikhlasan seorang ibu, sehingga 

mendorong terjadinya peningkatan produksi ASI.  Apalagi 

mendapatkan ASI eksklusif adalah hak setiap anak yang telah 

dijamin pemerintah. Sayangnya, dukungan terhadap kaum perem- 

puan/ibu dalam memberikan ASI eksklusif saat ini dinilai masih minim. Perlu diketahui, pemberian ASI 

ekslusif adalah suatu hal yang esensinya tidak dapat tergantikan.  

Pekan ASI Sedunia ini telah diperingati setiap minggu pertama di bulan Agustus.  Peringatan 

Pekan ASI Sedunia (PAS) pertama kali dilaksanakan 20 tahun lalu oleh the World Alliance for 

Breastfeeding Action (WABA) dengan tema “Baby Friendly Hospital Initiative” atau “Rumah Sakit Sayang 

Bayi” sebagai tindak lanjut deklarasi Inocenti tahun 1990 tentang promosi pemberian ASI. Pada tahun 

2002 WHO dan UNICEF mencanangkan strategi  Global Peningkatan Pemberian Makan Bayi dan Anak 

pada tahun 2002 yang meliputi : 

1. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) segera setelah lahir dalam satu jam pertama, dilanjutkan dengan rawat 

gabung. 

2. Memberikan hanya air susu ibu saja sejak lahir sampai bayi berumur 6 bulan. 

3. Memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) mulai umur 6 bulan. 

4. Menyusui dilanjutkan sampai anak berumur 24 bulan atau lebih. 

Dengan demikian sudah 10 tahun strategi tersebut dilaksanakan oleh berbagai negara termasuk 

Indonesia. Pada Peringatan PAS tahun ini kita diajak untuk mengevaluasi kembali apa yang sudah 



dilaksanakan selama 10 tahun terakhir ini dan merencanakan kegiatan peningkatan pemberian makan 

bayi atau anak kedepan  untuk mendukung ibu-ibu agar dapat memberikan makanan dan mengasuh 

anaknya secara optimal. Tentu hal ini sangat berkaitan dengan tema PAS di tahun 2012 tentang 

pengambilan seberapa besar makna masa lampau demi terciptanya masa depan yang lebih maju. Untuk 

itu yang perlu ditekankan sekali lagi kepada seluruh ibu-ibu di dunia adalah bahwa ASI adalah hak anak.  

Air Susu Ibu (ASI) adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan 

merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Air susu ibu diproduksi 

karena pengaruh hormon prolaktin  dan oksitosin setelah kelahiran bayi. Air susu ibu pertama yang 

keluar disebut kolostrum atau jolong yang mengandung banyak immunoglobulin (IgA) yang baik untuk 

pertahanan tubuh bayi untuk melawan penyakit. Bila ibu tidak dapat menyusui anaknya karena ASI tidak 

keluar atau alas an medis, boleh digantikan oleh air susu dari orang lain atau susu formula khusus. 

Sedangkan susu sapi kurang cocok untuk bayi yang berusia kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, ibu 

disarankan memberikan ASI eksklusif, tanpa makanan tambahan lain, kepada buah hatinya. Karena 

setiap perempuan dilahirkan dengan kewajiban asasi yang mengharuskannya menjalankan peran dalam 

reproduksi yang lebih besar daripada mahluk lainnya.  

 

Mengapa ASI Harus Diberikan Sedini Mungkin? 

 ASI adalah satu-satunya makanan bayi yang terbaik. Bayi harus segera mendapat zat kekebalan 

tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit. Karena ASI mengandung semua nutrisi yang diperlukan 

bagi bayi untuk bertahan hidup pada 6 bulan pertama, mulai dari hormon, antibodi, faktor kekebalan 

hingga antioksidan. Lagi pula, memisahkan bayi dari ibunya pada periode ini dapat menyebabkan 

bayi kehilangan kesempatan pertama untuk menyusui sesuai intuisi. Sesudah periode ini, bayi terlalu 

mengantuk untuk menyusui. Selain itu bayi menyusui dini akan membantu produksi ASI. Selama bayi 

sehat dan tidak ada masalah medis yang mengkhawatirkan, kita tidak perlu ragu untuk meminta 

inisiasi menyusui dini. 

 Beragam kajian membuktikan bahwa ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi. ASI bukan sekedar 

makanan, tetapi juga penyelamat kehidupan. Setiap tahun, lebih dari 25.000 bayi Indonesia dan 1,3 

juta bayi di seluruh dunia dapat diselamatkan dengan pemberian ASI eksklusif. Bahkan, kajian WHO 

terhadap lebih dari 3000 penelitian menunjukkan, pemberian ASI selama 6 bulan adalah jangka 

waktu yang paling optimal untuk pemberian ASI eksklusif.  

 Disebutkan dalam Al Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233, “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-

anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah 

menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah 

(menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin 

menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas 

keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu 

memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” 



 Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, 

dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 3 bahwa Setiap perempuan sebagai warga negara 

mempunyai hak atas kesehatan dan berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan 

sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Diperkuat lagi oleh Pasal 128 yang 

menyatakan (1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, 

kecuali atas indikasi medis; (2) Selama pemberian ASI, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah 

daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu secara penuh dengan penyediaan waktu dan dan 

fasilitas khusus; (3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di 

tempat kerja dan tempat sarana umum.  

Apa Tujuan dari Pemberian ASI Ekslusif? 

ASI Eksklusif perlu diberikan selama 6 bulan, karena pada masa itu bayi belum memiliki enzim 

pencernaan yang sempurna untuk mencerna makanan atau minuman lain. Terlebih semua jenis nutrisi 

yang dibutuhkan oleh bayi sudah bisa dipenuhi dari ASI. Tujuan pemberian ASI Eksklusif adalah 

melindungi bayi dari resiko infeksi akut seperti diare, pneumonia, infeksi telinga, haemophilus influenza, 

meningitis dan infeksi saluran kemih. ASI Ekslusif juga melindungi bayi dari penyakit kronis di masa 

depan seperti diabetes melitus tipe 1.  

Menyusui bayi juga berhubungan dengan penurunan tekanan darah dan kolesterol serum total, 

penurunan prevalensi diabetes melitus tipe 2 dan juga obesitas saat remaja dan dewasa. Sementara bagi 

ibu, menyusui dapat menunda kembalinya kesuburan dan mengurangi risiko perdarahan pasca 

melahirkan, kanker payudara, pra menopause dan kanker ovarium. ASI Ekslusif diberikan selama 6 

bulan pertama sejak bayi dilahirkan, tanpa diberi tambahan makanan atau minuman apapun.  

Baru pada saat memasuki usia 6 bulan, bayi baru diperkenalkan pada Makanan Pendamping ASI 

(MP-ASI) sedangkan pemberian ASI tetap diteruskan hingga bayi berusia 2 tahun. Bila bayi diberi ASI 

eksklusif 6 bulan penuh, akan mengurangi kemungkinan ibu untuk hamil lebih dini. Ibu yang menyusui 

dengan ASI biasanya juga lebih cepat mengembalikan postur tubuhnya seperti sebelum hamil. Selain itu 

juga mengurangi kemungkinan kerapuhan pada tulang ibu. 

 

Bagaimana Agar Pemberian ASI Ekslusif dapat Berjalan Secara Optimal? 

Jaminan tentang tanggung jawab pemerintah dalam mendukung upaya ASI juga dicantumkan 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 129, 

menyebutkan bahwa (1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin 

hak bayi untuk mendapatkan ASI secara eksklusif; (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Begitu juga dengan sudah tersedianya sarana yang  

menyediakan fasilitas laktasi di tempat-tempat umum. Seperti ruang menyusui dan konsultasi kepada 

konselor di bidang kesehatan.  

Dukungan orang-orang terdekat, seperti suami dan keluarga terdekat sangat diperlukan. Seorang 

suami, pihak keluarga dan masyarakat perlu mendapatkan edukasi  agar bisa turut membimbing dan 

mendukung keberhasilan proses menyusui. Edukasi diperlukan untuk membentuk kerangka berpikir 

yang benar tentang ASI dan menyusui. Yang tak kalah penting adalah untuk meluruskan miskonsepsi, 

mitos dan pengetahuan yang salah tentang ASI. Banyak ibu menyusui yang kendor semangatnya karena 



begitu banyak informasi dan pengaruh yang keliru di masyarakat. Tiap-tiap orang yang punya 

narasumber dan sumber informasi terpercaya, wajib mengkomunikasikan tentang ASI pada orang lain, 

minimal berawal dari anggota keluarga dan teman-teman.  

 

Tak kenal maka tak sayang. Sungguh memprihatinkan bila sesuatu hal yang baik, gagal atau batal 

dilakukan semata-mata hanya karena kurangnya pengetahuan. Mari tunaikan hak bayi untuk 

mendapatkan ASI ekslusif demi kebaikan dan kesehatan bangsa kita tercinta ini.  

Selamat PEKAN ASI SEDUNIA 1-7 Agustus 2012! 

  


