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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan jenis dukungan yang diberikan perusahaan dalam pemberian ASI. Jenis 

penelitian adalah deskriptif sederhana dengan metode pengambilan data memalui survey internet. Partisipan berjumlah 

56 orang yang kebanyakan berasal dari ASI for baby mailing list. Dari penelitian ditemukan bahwa dukungan yang 

paling banyak adalah   tersedianya lemari pendingin untk menyimpan ASI yang diterima oleh 50 % responden dan 

dukungan kebijakan dengan memperbolehkan wanita bekerja untuk mendapatakan istirahat khusus untuk menyusui atau 

memerah ASI yang diterima oleh 30.4 % responden. Sedangkan  jenis fasilitas yang paling sedikit diberikan adalah 

penyediaan pompa ASI oleh perusahaan dan pemberian informasi tentang manajemen laktasi 

Kata Kunci : Pemberian ASI, wanita bekerja 

 

PENDAHULUAN 

Data statistik menunjukkan terdapat peningkatan  jumlah tenaga kerja wanita pada 2 tahun 

terakhir. Jumlah wanita yang aktif secara ekonomi meningkat dari sekitar 38.5 juta pada tahun 2006 

menjadi sekitar 41 juta pada tahun 2007. Pada tahun 2007, jumlah tenaga kerja wanita adalah sekitar 

40 % dari  jumlah tenaga kerja secara total dengan peningkatan paling banyak pada wanita usia 

produktif. (Subdirectorate of Statistical Services and Promotion,  2008). Para pekerja wanita 

menghadapi beberapa masalah khusus pada saat bekerja  seperti siklus menstruasi, kehamilan dan 

menyusui. Berdasarkan data dari beberapa penelitian  wanita bekerja menghadapi beberapa masalah 

untuk menyusui pada saat bekerja (Biagioli, 2003). Masalah tersebut antara lain kurangnya 

dukungan dari tempat bekerja pada saat menyusui, jumlah produksi ASI yang kurang dan kurangnya 

dukungan dari anggota keluarga. Kurangnya fasilitas di tempat kerja untuk menyusui atau memerah 

ASI dapat menyebabkan wanita bekerja mulai meperkenalkan susu formula dan makanan padat lebih 

awal (Witters-Green, 2003).  Wanita bekerja juga lebih cenderung untuk memperkenalkann susu 

formula lebih awal dari pada ibu rumah tangga (Greta et al 2002). Sebuah review menemukan bahwa 

status pekerjaan ibu memberikan efek negative terhadap pemberian ASI (Johnston & Esposito, 2007) 

Untuk mensukseskan pemberian ASI pada saat bekerja biasanya melibatkan  2 faktor yaitu 

faktor ibu dan tempat bekerja. Adanya dukungan dari tempat kerja akan memberikan afek yang 

psotif dalam keberhasilan pemberian ASI. Tetapi dukungan aktif dari tempat bekerja terhadap 

pemberian ASI masih rendah (Brown, Poag & Kasprzycki, 2001). Sayangnya penelitian tentang 

jenis dukungan yang diberikan tempat bekerja untuk pemberian ASI pada saat ini masih terbatas. 

Berdasarkan observasi di beberapa tempat bekerja yang ada di kota Pekanbaru dan Jakarta sedikit 

tempat kerja yang memberikan ruangan khusus untuk menyususi atau untuk memerah ASI.  Hanya 

satu tempat bekerja yang memberikan ruangan khusus dan menyediakan alat untuk memerah ASI 

.Disamping itu juga tidak banyak kantor yang menyediakan lemari pendingin sehingga sulit untuk 

wanita bekerjauntuk menyimpan ASI perahan. Walaupun demikian berdasarkan hasil wawancara 

pada beberapa wanita, mereka masih tetap dapat memberikan ASI sambil bekerja dan bahkan 

beberapa dari mereka bahkan dapat memberikan ASI secara eksklusif.  Oleh karena itu penelitian ini 

akan menggambarkan jenis dukungan yang diberikan oleh tempat bekerja dalam pemberian ASI.  

 

METODE 

Penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif sederhana yang menggambarkan jenis 

dukungan yang diberikan oleh tempat bekerja dalam pemberian ASI. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan survey yang dilakukan lewat internet. Sampel di diapatkan dengan mengundang 
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sampel lewat mailing list  ASI for baby. Mailing list ASI for baby merupakan mailing list yang 

bertujuan untuk memberikan dukungan dan informasi untuk mensukseskan pemberian ASI.  

Undangan dikirimkan dengan melalui mailing list dengan menyebutkan criteria inklusi dari 

penelitian. Calon responden yang berminat kemudian menghubungi peneliti dan menerima lembar 

pengumpulan data.  

Kriteria inklusi untuk penelitian ini adalah : 

 wanita Indonesia bekerja yang yang memiliki anak berusia 3 tahun atau kurang 

 wanita bekerja yang kembali bekerja sebelum anak terakhir berusia 6 bulan dan memberikan 

ASI pada saat kembali bekerja. 

 Memiliki akses ke in ternet dan mampu membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia 

Lembar pengumpulan data yang telah diisi  kemudian dikembalikan oleh responden melalui 

email  melalui attachment yang kemudian di cetak dan di beri angka dan dipisahkan untuk 

menjaga kerahasiaan. Data kemudian dianalisa dengan menggunakan distribusi frekuensi. 

 

HASIL 

Jumlah responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebanyak 56 orang yang kebanyakan 

berasal dari mailing list ASI for baby 

 

Tabel 1. Status Pemberian ASI Eksklusif 

Status Pemberian ASI Jumlah % 

Telah memberikan/ Sedang memberikan 

ASI Eksklusif 

49 (87.5%) 

Tidak memberikan ASI eksklusif 6 (10.7%) 

Missing 1 (1.8%) 

Berdasarkan status pemberian ASI eksklusif hampir smua responden menyusui atau sedang 

memberikan ASI eksklusif kepada anaknya.  

 

Tabel. 2. Dukungan perusahaan dalam pemberian ASI 
 

 

Dukungan perusahaan dalam 

pemberian ASI 

Organisasi 

Pemerintah 

Swasta Total 

   

Ya 11 (73.3%) 30 (73.2%) 41 

Tidak 3 (20%) 9 (21.9 %) 12 

Tidak menjawab 1 (6.7%) 2 (4.9%) 3 

Total 15 41 56 

 

Tabel 2 menggambarkan jenis sikap tempat bekerja terhadap pemberian ASi berdasarkan jawaban 

dari responden. Jawaban yang diberikan oleh responden di bagi berdasarkan jenis institusi tempat 

bekerja yaitu sector pemerintah dan swasta. Prosentase dibuat berdasarkan proporsi pada masing-

masing institusi. Berdasarkan prosentase baik-institusi  swasta maupun negeri mayoritas 

memberikan dukungan dalam pemberian ASI.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel. 3. Jenis dukungan yang diberikan  

 

Jenis dukungan Jumlah Prosentase 

Informasi tentang pemberian ASI 2 (3.6%) 

Ruangan untuk memerah ASI 12 (21.4%) 

Lemari pendingin untuk menyimpan ASI 28 (50%) 

Pompa ASI 1 (1.8%) 

Istirahat khusus untuk memerah ASI atau menyusui 17 (30.4%) 

Tempat penitipan anak di tempat kerja 2 (3.6%) 

Waktu bekerja yang fleksibel 15 (26.8%) 

Lain-lain 15 (26.8%) 

Tabel 3 menggambarkan tentang dukungand ari institusi untuk pemberian ASI. Pada pertanyaan ini 

responden boleh memilih lebih dari 1 jawaban yang tersedia pada kuesioner. Mayoritas jenis 

dukungan yang banyak disediakan oleh tempat bekerja adalah adanya lemmari pendinin. Sayangnya 

tidaka da informasi tentang apakah lemari pendingin Pada pilihan lain-lainn responden di minta 

untuk mengidentifikasi jenis dukungan yang diterima pda pertanyaan terbuka. Berdasarkan jawaban 

responden jenis dukunganyang diterima adalah mereka di perbolehkan untuk mengguanakn ruangan 

yang tidak terpakai untuk memerah ASI, tidak mengirimkan wanita bekerja yang sedang 

memberikan ASI untuk dinas luar kota. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini tidak dapat menggambarkan durasi pemberian ASI pada wanita bekerja karena 

sebagian besar responden sedang memberikan ASI. Tetapi pada penelitin inid itemukan, walaupun 

mereka bekerja, hampir lebih dari 2/3 responden dapat atau berencana memberikan ASI secara 

eksklusif selama 6 bulan. Ini menunjukkan bahwa motivasi responden dalam memberikan ASI 

cukup tinggi. Hal ini mungkin disebabkan karena responden berasal dari mailing list kelompok 

pendukung ASI. 

Dukungan Dari perusahaan memiliki efek yang berarti dalam keberhasilan pemebrian ASI 

sambil bekerja (Chen dkk, 2006, Johnston, 2007).  A ngka pemberian ASI pada wanita bekerja pada 

perusahaan yang memberikan program laktasi pada pegawainya cukup tinggi. Lebih dari 50 % 

wanita menyusui yang bekerja pada perusaaan yang memiliki program laktasi dapat menyusui 

bayinya paling tidak selama 6 bulan dengan rata-rata pemberian ASI selama 9 bulan (Ortiz dkk, 

2004). Secara umun dibutuhkan 2 jenis fasilitas yang dapat membantu wanita bekerja 

dalampemberian ASI yaitu fsilitas dan kebijakan. 

 

Dukungan fasilitas. 

Dalam penelitin ini, dukungan yang paling umum diberikan oleh tempat bekerja adalah tersedianya 

lemari pendingin untuk tempat penyimpanan ASI perahan. Tetapi tidak terdapat informasi tambahan 

apakah fasilitas tersebut khusus disediakan untuk penyimpanan ASI atau merupakan lemari 

pendingin yang dapat digunakan oleh umum. Tetapi tersedianya lemari pendingin memudahkan para 

wanita bekerja untuk menyimpan ASI dalam waktu lama. Hasil temuan ini di mirip dengan penelitan 

yang dilakukan oleh Dunn dkk (2004) di sebuah distrik di USA yang menemukan bahwa fasilitas 

yang paling umum yang disediakan oleh tempat bekerja dalam pemberian ASI adalah lemari 

pendingin. Penyediaan lemari pendingin di tempat kerja lebih dapat diterima perusaaan karena selain 

dapat digunakan untuk penyimpanan ASI lemari pendingin juga dapat digunakan oleh pegawai lain. 

Fasilitas lain yang disdiakan oleh perusaaan berdasarkan penelitian ini adalah tersedianya ruangan 

untuk menyusui atau memerah ASi. Sayangnya tidak terdapat infomasi apakah ruangan ini disdiakan 

secara khusus untuk memerah ASI atau tidak. 

Dukungan dalam bentuk informasi tentang pemberian ASI sangat sedikit diberikan oleh 

perusahaan, padahal jenis dukungan ini adalah jenis dukungan yang mudah dan murah yang dapat 

diberikan perusahaan. Tetapi temuan ini juga hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dunn dkk (2004). Cardenas dan Major (2005) menyatakan bahwa adanya pemberian informasi 

tentang pemberian ASI sebelum melahirkan dapat mempersiapkan ibu untuk mengantisipasi masalah 



yang akan datang dan mengembangkan strategi yang tepat untuk tetap meberikan ASI setelah 

bekerja. Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa responden kebanyakan mereka mendapatkan 

informasi tenang manajemen laktasi dari majalah dan internet terutama dari mailing list kelompok 

pendukung ASI. 

  

Dukungan kebijakan 

Sudah merupakan kebijakan nasional di Indonesia bahwa setiap pegawai tetap wanita berhak untuk 

mendapatkan cuti melahirkan yang dibayar  selama 3 bulan untuk anak pertama dan kedua.ini 

memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan manajeman pemberian ASI 

setelah kembali bekerja. Dukungan kebijakan yang diterima oleh karyawan adalah adanya waktu 

istirahat untuk menyusuii (30.4%) dan waktu bekerja yang fleksibel (26%).   

Temuan ini mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Dunn dkk (2004) yang 

mengidentifikasi jenis kebijkan yang diberikan perusahaan terkait pemberian ASI. Kebijakan 

tersebut adalah cuti melahirkan selama 3 bulan, waktu kerja yang fleksibel dan istiraht untuk 

menyusui. Beberapa peruhaan malah menawarkan  ibu bekerja untuk memperpanjang cuti 

melahirkan tanpa kehilangan pekerjaannya. Pilihan terakhir relative sulit untuk dilaksanakan di 

Indonesia yang disebabkan oleh tingginya kompetisi dalam mencari pekerjaan, sehingga perusaaan 

lebih memilih untuk mempekerjakan karyawan baru secara permanen daripada memberikan posisi 

pekerja wanita pada karyawan pengganti untuk sementara waktu. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari 56 responden yang mengisi kuesioner ditemukan bahwa dukungan yang paling banyak 

diberikan oleh perusahaan adalah dukungan fasilitas dalam bentuk tersedianya lemari pendingin untk 

menyimpan ASI yang diterima oleh 50 % responden dan dukungan kebijakan dengan 

memperbolehkan wanita bekerja untuk mendapatakan istirahat khusus untuk menyusui atau 

memerah ASI yang diterima oleh 30.4 % responden. Sedangkan  jenis fasilitas yang paling sedikit 

diberikan adalah penyediaan pompa ASI oleh perusahaan dan pemberian informasi tentang 

manajemen laktasi 

Diharapkan dimasa yang akan datang diteliti hubungan antara jenis dukungan dengan lama praktek 

pemberian ASi pada wanita bekerja 
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