
TAHUN 
 

KABUPATEN BOGOR 

 

PETUNJUK TEKNIS 

SETULUS KASIH 

 

MANUAL BOOK 

 

2020 
 



I. Pendahuluan 

Air susu ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi bayi sampai usia 6 bulan. 

World Health Organization (WHO) mengeluarkan rekomendasi tentang 

pemberian ASI eksklusif (bayi hanya diberikan ASI tanpa cairan atau 

makanan lain, kecuali suplemen vitamin, mineral, dan atau obat-obatan 

untuk keperluan medis) sampai bayi berusia 6 bulan, dan dilanjutkan 

pemberian ASI sampai dua tahun pertama kehidupannya. ASI adalah sebuah 

cairan ciptaan Allah yang memenuhi kebutuhan gizi bayi dan 

melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. 

Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik dan 

air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda. 

Pada saat yang sama ASI juga sangat kaya akan sari-sari makanan yang 

mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf. 

ASI merupakan komposisi makanan ideal untuk bayi, pemberian ASI 

dapat mengurangi resiko infeksi lambung dan usus, sembelit serta alergi, 

bayi yang diberi ASI lebih kebal terhadap penyakit dari pada bayi yang tidak 

mendapatkan ASI, bayi yang diberi ASI lebih mampu menghadapi efek 

penyakit kuning, pemberian ASI dapat semakin mendekatkan hubungan ibu 

dengan bayinya. 

Isapan bayi dapat membuat rahim menciut, mempercepat kondisi ibu 

untuk kembali ke masa prakehamilan, serta mengurangi resiko perdarahan, 

lemak yang ditimbun di sekitar panggul dan paha pada masa kehamilan 

akan berpindah ke dalam ASI, sehingga ibu lebih cepat langsing kembali, 

resiko terkena kanker rahim dan kanker payudara pada ibu yang menyusui 

bayi lebih rendah dari pada ibu yang tidak menyusui, menyusui bayi lebih 

menghemat waktu, karena ibu tidak perlu menyiapkan botol dan 

mensterilkannya. ASI lebih praktis lantaran ibu bisa berjalan-jalan tanpa 

membawa perlengkapan lain, ASI lebih murah dari pada susu formula, ASI 



selalu steril dan bebas kuman sehingga aman untuk ibu dan bayinya, ibu 

dapat memperoleh manfaat fisik dan emotional. 

Pertumbuhan dan perkembangan bayi sebagian besar ditentukan 

oleh jumlah ASI yang diperoleh termasuk energi dan zat gizi lainnya 

yang terkandung di dalam ASI. Namun, banyak ibu yang mengganti ASI 

dengan susu formula. Padahal hal itu sangatlah tidak baik untuk seorang 

bayi. Bayi umumnya diberikan ASI hingga berusia enam bulan, setelah itu ASI 

hanya berfungsi sebagai sumber protein, vitamin, dan mineral yang utama 

bagi bayi. 

 

II. Latar Belakang 

Asi eksklusif ini sangat penting bagi bayi untuk pertumbuhan dan 

perkembangan bayi.     Banyaknya orang tua yang mulai beralih pada susu 

formula dengan berbagai alasan selain itu ibu tidak konsisten memberikan 

ASI karena ketakutan ibu akan kecukupan ASI  yang bisa diproduksi. Secara 

biologis, selama ibu mengonsumsi makanan bergizi, dan selama terdapat 

rangsangan dari mulut bayi, maka ASI secara otomatis akan terus diproduksi. 

Namun ada pengaruh psikologis ibu pada produksi ASI sehingga ibu 

menyusui diupayakan untuk selalu bahagia dan dihindarkan dari emosi 

negatif. Di sinilah  dibutuhkan peran suami untuk mendukung istrinya yang 

sedang menyusui. Suami berperan memberi dukungan secara moril dan 

psikis selama ibu menyusui. Hubungan dukungan suami dengan pemberian 

ASI eksklusif ini telah dibuktikan secara ilmiah oleh beberapa penelitian. 

Alasan berbeda terjadi pada ibu menyusui yang bekerja. Sebagian besar 

ibu menyusui berada pada usia produktif sehingga banyak ibu menyusui yang 

bekerja. Waktu bekerja dan tekanan dalam pekerjaan menjadi faktor 

penghambat ibu yang bekerja untuk memberikan ASI eksklusif. Tantangan 

selanjutnya berasal dari kurangnya pengetahuan keluarga tentang ASI 



ekslusif. Budaya pemberian makanan tambahan lebih dini biasanya 

merupakan anjuran dari orang tua atau mertua. Anjuran tersebut terkadang 

tidak dapat ditolak karena beberapa alasan. Pertama karena kurangnya 

pengetahuan ibu tentang pencernaan bayi yang belum dapat menerima 

makanan tambahan sebelum usia 6 bulan. Kedua, karena rasa hormat kepada 

orang yang telah menjadi ibu terlebih dahulu sehingga meski ibu memiliki 

pengetahuan tapi tidak mampu menolak. Hal ini menyebabkan presentasi 

bayi dengan Asi Eksklusif menjadi rendah.  

Berdasarkan data pencapaian Asi Eksklusif tahun 2018 di Puskesmas 

Situ Udik sebesar 46% dari target  47%. Banyaknya bayi yang tidak diberikan 

ASI Eksklusif hingga usia 6 (enam) bulan dikarenakan kegagalan pemberian 

ASI Eksklusif sehingga menyebabkan rendahnya cakupan ASI Eksklusif di 

Wilayah Kerja Puskesmas Situ Udik. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan cara 

untuk meningkatkan semangat orang tua khususnya ibu agar memberikan 

Asi Eksklusif sampai usia bayi mencapai 6 bulan.  

Salah satu cara yang dilakukan oleh Puskesmas Situ Udik Khususnya 

program Gizi yaitu Inovasi Setulus Kasih “Sertifikat Tanda Lulus Konsumsi 

ASI Eksklusif hingga usia 6 bulan” yang dilakukan untuk mendorong 

masyarakat khususnya ibu agar lebih terapresiasi dan lebih semangat dalam 

memberikan ASI Eksklusif hingga bayi usia 6 (Enam) bulan. 

 

III. Tujuan 

a. Tujuan Umum 

Untuk Meningkatkan Asi Eksklusif 

b. Tujuan Khusus 

1. Meningkatkan Asi Esklusif diseluruh cakupan wilayah Puskesmas Situ 

Udik. 

2. Menurunkan angka gizi buruk pada balita 



3. Memberikan kekebalan pada bayi 

 

IV. Kegiatan Pokok Dan Rincian Kegiatan 

Kegiatan yang telah dilakukan pada Inovasi SETULUS KASIH adalah: 

a. Kegiatan dalam gedung 

1. Cetak leaflet tentang ASI Eksklusif 

2. Pelayanan koseling gizi pada ibu hamil dan ibu bersalin 

menambahkan materi ASI Eksklusif. 

b. Kegiatan luar gedung 

1. Meningkatkan promosi dengan meningkatkan frekuensi penyuluhan 

tentang pentingnya ASI Eksklusif 

2. Pemberdayaan kader kesehatan 

Meningkatkan peran kader dalam pengiriman laporan tentang: 

- Kohor ASI Ekslusif 

- Pengiriman data penerima sertifikat ASI Eksklusif 

3. Meningkatkan peran Lintas Sektor 

Puskesmas Situ Udik menyampaikan informasi tentang ASI Eksklusif 

di pertemuan lintas sektor agar lintas sektor ikut berperan dalam 

upaya perbaikan gizi masyarakat.  

4. Memberikan apresiasi atas peran serta masyarakat 

Mulai tahun 2019 bayi yang lulus ASI eksklusif diberikan sertifikat 

ASI eksklusif oleh Puskesmas. Penyampaian sertifikat melalui kader. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Tabel 1. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan Setulus Kasih 

No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan 

1 SETULUS KASIH 

Sertifikat ini diberikan kepada bayi 

yang lulus Asi Eksklusif melalui 

pemantauan yang dilakukan oleh 

petugas gizi. Pemberian sertifikat 

Setulus Kasih Mulai Diberikan sejak 

bulan Mei 2019. 

 

V. Sasaran 

Sasaran dari kegiatan ini yaitu semua Bayi Lulus Asi Eksklusif yang ada 

di wilayah    Puskesmas Situ udik. 

 

VI. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

1. Tahapan Inovasi  

Tabel 2. Tahapan Inovasi Setulus Kasih 

No. Tahapan Waktu Kegiatan Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

Januari 2019 Masalah rendahnya cakupan asi 

eKSKLUSIF 

2. Perumusan Ide Februari  2019 Perumusan ide dari masukan 

semua pihak/ koordinasi dengan 

Kepala Puskesmas 

3. Perancangan Mei 2019 Menyusun tim pengelola inovasi 

dan 

linsek 

4. Implementasi Mei 2019 Penyuluhan dan pemberian 

Sertifikat SETULUS KASIH  

 



 

 

1. Pelaksanaan Kegiatan 

Tabel 3. Implementasi Inovasi Setulus Kasih 

No Kegiatan 

Tahun 

2019 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 SETULUS KASIH             

 

 

VII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan 

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setiap bulan

 sesuai jadwal  kegiatan. 

 

VIII. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan 

Pencatatan dengan menggunakan buku KIA dan Kohort Bayi. 

 

IX. Penutup 

Demikianlah kerangka acuan kegiatan ini dibuat sebagai acuan dalam 

pelaksanaan kegiatan inovasi Setulus Kasih di Puskesmas Situ Udik. 

 

Mengetahui, 
Kepala Puskesmas Situ Udik 
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