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PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 5 TAHUN 2OL2

TENTANG

PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU DI KABUPATEN WONOSOBO

Menimbang : a.

Mengrngat

b.

: 1.

2.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI IIIONOSOBO,
bahwa air susu ibu {ASI} sebagai makanan terbaik bagi bayi, maka
pemenuhan terhadap air susu ibu yang merupakan hak asasi bayi
dan kewajiban ibu untuk memberikann5na untuk pertumbuhan dan
perkembangan bayr perlu meningkatkan dalam pelaksanaannya di
Kabupaten Wonosobo;
bahura berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Ehrpati tentang
Peningtcatan Pemberian Air Susu Ibu Di Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah*daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 31a3);

4.

5.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 terrtang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomcr
35, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a75 );
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun L999
Nomor 42, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3821I;

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi
Manusia {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7999 Nomor
165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3886);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109,
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor a23al;

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang
Ketenagakerjaan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 39, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a2791;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nolnor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371
sebagaimana telah diubah beberapa kali teraldrir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Notnor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Notror a84al;
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(Lembaran Neggpa Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repr.lblik trndonesia Nomor 4a38);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan
{Lenlbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144,
Tarnbahan kmbaran Negara Repubtrik Indonesia Nomor 5O63);
Undang-Undartg No. mor 12 Tahun zOfi tentang Pembeatukan
Peraturan Ferundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82, Tambahan trernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan {Iernbaran Negara Republik Indonesia Tahun L996 Nomor
49, Tarnbahan Icmbaran Negara Republik Indonesia Norsor *953?);
Peraturan Pemerintah Nornor 69 Tahun 1999 tentang -Label Dan
Iklan Pangan {Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Tahun L999
Nomor 131, Tambahan Lers.b*re:: Pl:gara Republik Indonesia Nomor
3867);
Peraturan Pem"erintah Nomor 38 Tahun 2OAT tentang Penrbagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Deer:l
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota, {Lei,ib;*;;
Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor a737\;
Perltrrs!3 Pr*i4en l{cnaar !. T:hus? 3OO? t:::tasrg Pengesahan,
Pengundangan dan Penyeharluasan Peraturan Perundang-
undangan;
Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Peretnpuan,
Menteri Tenaga Kerja Da,n Transmigrasi, Dan Menteri Kesehatan
Nomor 48/ Men.PP / XI / 2AA8, Nomor PE,R.27 I ME,N / XII I 2OO8, Nomor
1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI
Selarna Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 45OlMenkeslSK/IV/2:AO4
tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi Di
Indonesia;
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 20ll tentang
Peningfuatan Pemberian Air Susu Ibu di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PEMBERIAN AtrR SUSU
IBU DI KABUPATEN WONOSOBO .

11.

12.

13.

14.

15.

16"

L7.

18.

19.

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah tsupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dinas adalah organisasi perangftat Daerah yang rnenangani urusan kesehatan.
5. Tenaga Kesehatan adalah seorang professional yang bekerja di bidang kesehatan yang

mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu / anak dart
pelayanan pendukungnya, antara lain dolrter, dokter spesialis kebidanalr, dokter
spesialis anak, perawat, bidan, ahli gizi, sanitarian, dan pen5ruluh kesehatan.

6. Sarana pelayanan kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta
yang memberikan pelayanan kesehatan berupa pertolongan persalinan, pemberian
pengobatan, penyelenggara€m rawat inap, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak
meliputi Pondok Bersalin Desa (Polindes), Poliklinik Kesehatan Desa (PKDI, Puskesmas
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meningkatkan kecerdasan b.yt;
meningfuatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayt;
menj arangkan kehamilan ;
mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelurn hamil;
mernpercepat berat badan ibu kembali ke ukuran sebelurn hamil;
mengur€mgi kemungfuinan ibu menderita kanker paSmdara;
mengf,temat pengeluaran terutama untuk pembetan susu formula;
tidak merepotkan dan heurat waktu;
portable dan praktis;
memberi kepuasan bagi ibu.

7.

8.

Ak Susu lbu yang selanjutnya disgbut ASI cairan atau air $rsrl yang dihasilkan otreh
pa5nldara ibu selaira *rLt, iUu me&punyai bayi.
hrisiasi Men5rusu Dini yang selanjutnya disebut IMD adalah merupakan permulaan
proses bayi mencari putting susu ibu, rnenemukan, dan mergrusu sendiri seflera setelah
lahir, dengan cara bayi ditenglmrapkan di dada ibu sehingga kulit bayi rnetrekat pada
kulit ibu setidaknya sampai satu jam atau sampai pen)rusuan awal selesai.
ASI Eksklusif adalah peonberian ASI kepada bayr tanpa tambahan cairan dan makanan
trairt, kectrali obat dan vitarnin atas rekomenda.si tenaga kesehatan, sarnpai bayi
beruneur 6 bulan.
Program Peningkatan Pemberian ASI yang selanjutnya disebut Program PP-ASI adalah
program peningftatan pemberian ASI yang dinoulai dari IMD segera setetrah lahir,
pemberian ASI Eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan, dan penyu.suan anak sampai
u.mur 2 tahun, dengan pemberian nnakanan pendamping ASI raulai bayi berurnur 6
bulam.
Ruang Laktasi adalah ruangtrn khusus yang digunakan untuk kegiatan men5rusui,
mernerah., dan menyirnpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan peralatan minimal
meliputi meJa, kursi, tempat cuci tangan, aTat pernerah ASI, dan lemari pendingin guna
menyimpan ASI perah.
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut Pelayanan KIA adalah
playanan kesehatan ktrusus bagi ibu harnil, ibu bersalin, bayi dan ibu men5rusui yang
terkait dengan pendampingan, perawatan dan pengobatan selama masa kehamilan,
persalinan, nifas, sampai rnasa perqnrsuan anak.

13. Ternpat kerja adalah fl,raflgarl atau lapangan, terbuka atau tertutup, bergerak atau
tetap dimana tenaga kerja bekeda atau melcks*:ek=s psl'-*1'l:*:;'l

14. Sarana umum adalah bangunan datrarn ru€urg publik yang biasa digunahan oleir
untuk beraktilritas seperti terndnal, ternpat wisata., pasar tradisional dan

pasar modem-

BAB II
TUJUAN

Pasal 2
Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk percepatan peningkatan peran serta
masyarakat, pernerintah, swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalarn pelaksanaan
Prograrn PP-ASI di Daerah.

tsAB III
ASI EKSKLUSIF DAN IMD

Bagian Kesatu
ASI Eksklusif

Pasal 3
Pemberian ASI Eksklusif dengan maksud dan tujuan, sebagai berikut :

a. rnemberikan nutrisi ideal bagr bayr;
b. meningfuatkan daya tahan tubuh b"yU

9.

to.

11.

12.

c.
d.
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masyarakat, terutama semua ibu yang baru melahirkan, ibu hamil, calon pengantin,
dan reuqja pr.rtrid tentang manfarit ASI Eksklusif dan cara. rxren3rusui yang baik dan
tidak memberikan makanan tarnbahan apapun termasuk susu formula, kecuali atas
indikasi yang ditetntukan oleh dokter.
Tenaga kesehatan dalarn mernberikan informasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
dengan mengacu pada Sepuluh langlah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM),
meliputi :

a. Sarana Pelayanan Kesehatan {SPK} rnernpunyai kebi$akan Peningt<atan Pemberian
Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua
petugas;

b. melaknkan pelatihan bagr petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk
menerapkan kebijakan tersebut;

c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat men5rusui dan
penatalaksanaannya dimulai ssjak rna$a kehamilan, masa bayi lahir sampai dengen
umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menSrusui;

d. membantu ibu mr-llai rnen5rusui bayrnya segera setelah melahirkan, yang dilakukan
di nrang bersalin tetapi apabitra ibu melahirkan dengan operasi cesar bayi disusui
setelah 30 (tigapuluh) menit ibu sadar;

e. membantu ibu bagaimara cara menyusui yang benar dan cara mernpertahankan
men5nrsui meski ibu dipisahkan dari bayi atas indikasi medis;

f. tidak memberikan maka:ran atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru
lahir , kecuali atas indikasi medis;

g. melaksanakan rawat gabung dengan rnengupayakan ibu bersama bayi selarna 24
jam sehari;
membantu ibu menyusui semau bayi, semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama
dan frekuensi rnen5rusui;
tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI;
mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu
ketika ibu rnelahirkan putrang dari Rumah Sakit/ Rrrmah Bersalin/ Sarana
Pelayanan Kesehatan.

Bagran Kedua
IMD

Pasal 5
IMD dilak.ukan dengan rnaksud dan tujuan, sebagai berikut :

adanya kontak kulit bayi dengan kulit ibu, membuat bayi lebih tenang;
pada saat IMD, bayi rnenelan bakteri baik dari kulit ibu yang akan membentuk koloni di
kulit dan usus bayi sebagai pelindung diri;
rneningkatkan kasih sayang ibu dan b.yr;
filengurangi po:darahan setelah rnelahirkan;
mengurangi terj adinya anemia.

Pasal 5
(1) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan

persalinan, dan perawatan kesehatan ibu dan anak wqiib memberikan informasi dan
anjuran tentang pentingnya IMD kepada ibu dan keluarganya.

(21 Setiap sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pertolongan persalinan harus
menyediakan sarana dan prasarana bagr ibu melahirkan untuk melakukan IMD-

(3) Setiap tenaga kesehatan yang rnelakukan pertolongan persalinan dan pgrawatan ibu
dan anak, harus membantu melakukan IMD, kecuali ada alasan medis tertentu.

BAB IV
RUANG LAKTASI

Pasal 7
(1) Setiap sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fl.rang latrrtasi guna mendukung

keberhasilan progratn ASI Ekslusif dan IMD.

h.

l.
j.

a.
b.

\-- c.
d.
e.
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(1)

tzt
(3)

swasta agar menyediakan ruang laktasi guna mendukung keberhasilan pelaksanaan
ASI Ekslusif.

(3) Syarat dan ketentuan mengenai ruang lakta.si diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V
PROGRAM DAN PELAKSANAAN

Pasal 8
Untuk mempercepat pencapaian keberhasilan pemberian ASI Eksklusif di Daerah
dilaksanakan Program ASI Eksklusif dan IMD.
Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dikoordinasikan oleh Dinas.
Untuk mendukung pelrcapaian sasaran program sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan cara :

a. rnengkoordinasikan lintas program dan lintas sektor;
b. rnenyebarluaskan informasi dan advokasi program;
c. mengefektifkan Forum Kesehatan Desa/ Kelurahan dan membentuk kel,ompok-

kelompok pendukung peildukung ASI yang dim.otori otreh rnotivator ASI, kader
Posyandu, dan tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

d. mewajibkan pelayanan ASI Eksklusif dan IMD pada pelayanan KIA di sarana
pelayanan kesehatan;

e. melarang pemasaran produk susu formula bayr, baik dalam bentuk promosi fnedia
massa maupun prornosi langsung di sarana pelayanan kesehatan;

f. mengupayakan tersedianya ruang laktasi di semua SKPDI Instansi;
g. mengupayakan tersedianya fasilitas ruang Iaktasi di semua SKPD/ Instansi;
h. mengadvokasi direLrtur perusahaan sebagai pimpinan tempat kerja untuk

rnengupayakan tersedianya ruang laktasi di tempat kerjanya dan memberikan
kesempatan kepada karyawati untuk mernanfaatkan sesuai dengan kebutuhan;

i. mengadvokasi pengelola tempat urnum untuk menyediakan fasilitas ruarrg laktasi
di lingtrungannya dan mendorong pemanfaatannya oleh ibu menyusui yang
berkunjung ke tempat tersebut;

j. meningkatkan peran serta masyarakat, surasta, dan LSM dalam Program
Penfurgftatan Pembdrian ASI Eksklusif dan IMD.

Pasal 9
Pemerhrtah Daerah berkewajiban untuk melibatlcan peran serta rnasyara|<at, swasta
dan LSM untuk mendukung pelaksanaan Program ASI Eksklusif dan IMD.
Peran serta masyarakat, swasta dan LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
bentuk melaksanakan sosialiasi Program ASI Eksklusif dan IMD dengan cara bersama.
Setiap ibu melahirkan, suami dan keluarganya berkew4jiban mendukung dalam
pelaksanaan Program ASI Eksklusif dan IMD.
Peran suami dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3I dengan ctrra
memberikan dukungan moral kepada ibu nnelchrl-:c; **f;h mc;bcrlka:,4.SI E1i;1;1;;ii
dan melalmkan IMD.

{5} Setiap pimpi:aan/ kepala instansi, pemerintah, pemerintah Daerah, maupun swasta.
: - -': ---:1::: }:::=;atan kepada ibu men5rusui di ling$ungsn kerjanya untuk

uruuri;crikart ASI Eksklusif kepada bayinya.

BAB VI
PEMBINAAIi Df.:; i";;;:""1-;".J;: ]

Pasal 1O
.r'--*-d-: *-r*r:^^-::,r::". ;::b:::::r d*:r pengawasan Program ASI Eksklusif dan IB{*"
--,-*:. -^--:-i**--l:;; ;-**l:-::::; 1;n pcngawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bupati memLre=t':k Ti.lT P:::1:::: 'l:* D^-.l r)'**-.-- 't(tr F ?' --'.f -' - '?'*.

(U

(21

{3)

(41

,1]

r-,
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{1) Untuk mendukung keberhasilan peldksanaan ASI Eksklusif dan atau IMD, Qupati
dapat menrberikan penglrargaan kepada sar€uxa. kesehatan, tempat unaum
dan tempat kerja pemerintah, pernerintah De€rah, maupun sqrasta.

(21 Pernberian peng!,rargaan sebagainrana dimaksud pada ayat {1} ditetapkart otreh Bupati.

BAB 1/fiI
KETENTUAN PENUTT'P

Pasal 12
Peraturan Bupati ini nnulai berlalfir pada tanggal diundang!<an.

Agar seti4p orang rnengetahrrinya, meenerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatarutya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal13 Januari 20L2

\-,

Diundanglan di Wonosobo
padatanggal 14 JanuarL 2a12

EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2OI2 NOMOR


