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ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN RUANG MENYUSUI (Studi
Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Bandar Lampung)

Oleh:

Nia Novita Putriansyah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 7
mewajibkan pengurus tempat kerja menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui,
tetapi pada kenyataannya tidak semua tempat bekerja menyediakan ruang
menyusui, dari 23 dinas di Kota Bandar Lampung terdapat 19 dinas yang tidak
menyediakan ruang menyusui. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengevaluasi kebijakan penyediaan ruang menyusui pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung. Tipe penelitian
ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan kriteria
evaluasi menurut Bardach yaitu technical feasibility, economic and financial
possibility, political viability dan administrative operability. Teknik pengumpulan
data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian
berdasarkan kriteria evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan penyediaan ruang
menyusui tidak efektif. Hal tersebut terlihat dari hanya satu sub indikator yang
menunjukkan efektif, yaitu pada indikator political viability dengan sub indikator
kebutuhan kelompok sasaran, sedangkan pada indikator technical feasibility
dengan sub indikator kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) ruang
menyusui, indikator economic and financial possibility dengan sub indikator
ketersediaan dana dan usaha-usaha yang dilakukan, indikator political viability
dengan sub indikator respon kelompok sasaran, dan indikator administrative
operability dengan sub indikator peraturan yang berlaku, dukungan instansi terkait
dan jumlah staf yang cukup menunjukkan hasil yang tidak efektif.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Ruang Menyusui



ABSTRACT

POLICY EVALUATION OF PROVIDING BREASTFEEDING ROOM
(Studi At The Investment Service And One Door Integrated Service In

Bandar Lampung City)

By:

Nia Novita Putriansyah

Based on Lampung Province Regional Regulation Number 17 of 2014 Article 7
requires workplace administrators to provide special facilities for breastfeeding,
but in reality not all workplaces provide breastfeeding rooms,from 23 offices in
Bandar Lampung City there are 19 offices that do not provide breastfeeding
rooms. The purpose of this research is to evaluate the policy of providing
breastfeeding room at The Investment Service And One Door Integrated Service
In Bandar Lampung City. This type of research is descriptive with a qualitative
approach and uses Bardach evaluation criteria, namely technical feasibility,
economic and financial possibility, political viability and administrative
operability. The technique of collecting data uses interviews, observation and
documentation. The results of the research based on evaluation criteria indicate
that the policy of providing breastfeeding rooms is not effective. It can be seen
from only one sub-indicator that shows effectiveness, namely on political viability
indicators with sub-indicators of target group needs, while on technical feasibility
indicators with clarity on breastfeeding Standard Operation Procedure (SOP) sub-
indicators, economic and financial possibility indicators with sub-indicators of
fund availability and effort efforts made, political viability indicators with the
target group's response sub indicators, and administrative operability indicators
with applicable regulatory sub-indicators, support from relevant agencies and
sufficient numbers of staff showed ineffective results.

Keyword: Evaluation, Policy, Breastfeeding Room
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan pertama dan utama bagi bayi yang

bersifat alamiah. ASI mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan dalam

proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Status gizi bayi merupakan

faktor langsung maupun tidak langsung sebagai penyebab kematian bayi. Oleh

karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi bayi perlu mendapatkan perhatian yang

serius.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kelangsungan hidup bayi

baru lahir salah satunya adalah pemberian ASI segera setelah lahir atau

disebut Inisiasi Menyusui Dini (IMD) serta pemberian ASI eksklusif. Hal ini

di dukung oleh pernyataan United Nations Children’s Fund (UNICEF), bahwa

sebanyak 30.000 kematian bayi di Indonesia pada tiap tahunnya bisa dicegah

melalui pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan sejak tanggal

kelahirannya, tanpa harus memberikan makanan serta minuman tambahan

kepada bayi.
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Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan hampir separuh bayi

di Indonesia tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Direktur

Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Anung Sugihantono

dalam konferensi pers di Jakarta mengatakan pemberian ASI eksklusif di

Indonesia sebesar 54 persen (Sumber: jpp.go.id diakses pada tanggal 10

Agustus 2018 pukul 07.50).

Hak untuk ibu menyusui ditegaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36

Tahun 2009 Pasal 128 yang menyatakan bahwa setiap bayi berhak

mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan kecuali atas

indikasi medis dan diwajibkannya untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk

pihak keluarga, pemerintah pusat dan daerah, serta publik guna mendukung

ibu menyusui secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus

menyusui di tempat kerja dan tempat sarana umum.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI

Eksklusif Pasal 1 ayat (2) menjelaskan ASI Eksklusif adalah ASI yang

diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan, tanpa menambahkan

dan/ atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Memberikan ASI

eksklusif berarti memberikan sebuah awal yang baik bagi kehidupan anak,

karena ASI mengandung zat gizi bernilai tinggi yang dibutuhkan untuk

pertumbuhan anak, memberikan zat kekebalan terhadap penyakit dan

mewujudkan kontak langsung antara ibu dangan bayi ini akan banyak

membantu dalam pembentukan ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi.
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Besarnya manfaat ASI bahkan telah dikampanyekan oleh UNICEF melalui

Pekan Menyusui Sedunia atau World Breastfeeding Week yang

diselenggarakan setiap tanggal 1-7 Agustus. Kampanye itu antara lain

mengajak masyarakat di seluruh dunia, terutama kaum ibu untuk memberikan

manfaat ASI kepada bayi serta mengenal manfaat pemberian ASI bagi dirinya

sendiri (Sumber: lapor.go.id diakses pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 06.45).

ASI penting bagi tumbuh kembang bayi yang optimal baik fisik maupun

mental serta kecerdasannya, maka pemberian ASI eksklusif perlu mendapat

perhatian khusus agar dapat terlaksana dengan benar. Faktor keberhasilan

dalam menyusui adalah secara dini dengan posisi yang benar, teratur dan

eksklusif. Saat ibu memberi ASI kepada bayi berarti ibu telah memberikan

kasih sayang terbesar, imunisasi terbaik, gizi terlengkap, minuman tersehat

dan air kehidupan (Roesli, 2000: 36).

Berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 2012 Pasal 30, 31, 32 disebutkan tentang

tempat kerja dan tempat sarana umum harus mendukung program pemberian

ASI dengan menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan memerah ASI.

Tempat sarana umum yang dimaksud adalah fasilitas pelayanan kesehatan,

hotel dan penginapan, tempat rekreasi, terminal angkutan darat, stasiun kereta

api, bandara udara, pelabuhan laut, pusat-pusat perbelanjaan, gedung olahraga,

lokasi penampungan pengungsi dan tempat sarana umum lainnya. Ruang

laktasi termasuk bentuk fasilitas pelayanan publik yang diselenggarakan untuk

memenuhi kebutuhan ibu menyusui (Susiloningtyas dan Ratnawati, 2017: 1-

100. Jurnal Kebidanan Vol.9 No.1).
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Peraturan-peraturan di atas menunjukkan adanya keleluasaan bagi ibu bekerja

untuk dapat menyusui sehingga anaknya memperoleh ASI eksklusif. Selain

itu, adanya peraturan tersebut juga diharapkan semakin banyaknya cakupan

ASI eksklusif sehingga target capaian ASI eksklusif sebesar 80 persen dapat

tercapai. Akan tetapi, realita yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang

terdapat dalam peraturan. Tidak semua tempat bekerja mau dan menyediakan

ruang menyusui untuk para pegawainya, bahkan kurangnya dukungan dari

lingkungan sosial (Rahardian, 2014: 109-118. Jurnal Kependudukan Indonesia

Vol.9 No.2).

Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Indonesia, Mia Sutanto

mengatakan jika tidak ada ruang menyusui, ibu menyusui akan memanfaatkan

ruangan apapun yang memungkinkan untuk menyusui/ memerah ASI.

Beberapa kasus yang ditemui, ada ibu yang terpaksa memerah ASI di toilet,

ruang ganti satpam, gudang, hingga mushala. Akibatnya, sering kali ibu

dilanda perasaan tidak tenang karena bukan memerah ASI di ruangan khusus.

Jika ibu tidak tenang, stres, atau panik, produksi hormon oksitosin yang

mendorong produksi ASI pun akan menurun (Sumber: lifestyle.kompas.com

diakses pada tanggal 9 September 2018 pukul 19.15).

Guna mendukung pemberian ASI eksklusif di Provinsi Lampung,  pemerintah

mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014

tentang ASI Eksklusif. Pasal 7 menjelaskan bahwa pengurus tempat kerja dan

penyelenggara tempat sarana umum wajib mendukung program ASI eksklusif

yang dilakukan melalui penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/ atau
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memerah ASI dan pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk

memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja

di tempat kerja.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 8 ayat (3)

menjelaskan standar persyaratan ruang menyusui sebagai berikut.

a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3 X 4 m2 dan/atau

disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;

b. adanya pintu yang dapat dikunci yang mudah dibuka/ ditutup;

c. lantai kramik/semen/karpet;

d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;

e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;

f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;

g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;

h. kelembabapan berkisar antara 30-50 %, maksimum 60%; dan

i. tersedia westafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci

peralatan.

Pasal 9 juga menjelaskan peralatan penyimpanan ASI dan peralatan

pendukung lainnya sesuai standar. Peralatan penyimpanan ASI meliputi:

a. lemari pendingin (refrigerator) untuk menyimpan ASI;

b. gel pendingin (ice pack)

c. tas untuk membawa ASI perahan (cooler bag); dan

d. steriziler botol ASI.
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Peralatan pendukung lainnya meliputi:

a. meja tulis;

b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;

c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir

minum ASI spuit 5cc, spuit 10cc, dan spuit 20cc;

d. media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster,

foto, lefflet, booklet, dan buku konseling menyusui;

e. lemari menyimpan alat;

f. dispenser dingin dan panas;

g. alat cuci botol;

h. tempat sampah dan penutup;

i. penyejuk ruangan (AC/ kipas angin);

j. nursing orpon/ kain pembatas/ pakai krey untuk memerah ASI;

k. waslap untuk kompres payudara;

l. tisu/lap tangan; dan

m. bantal untuk menopang saat menyusui.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (2)

dan (3) menjelaskan bahwa tempat kerja dan tempat-tempat sarana umum

wajib menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI

Eksklusif yang dilarang bersumber dari produsen atau distributor susu formula

bayi dan/ atau produk bayi lainnya.
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Dari hasil pra riset, Peneliti mendapatkan data tentang ketersediaan ruang

menyusui di seluruh dinas di Kota Bandar Lampung sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Ketersediaan Ruang Menyusui di Pemerintah Kota
Bandar Lampung Tahun 2018

No Organisasi Perangkat
Daerah

Ketersediaan
Ruang

Menyusui

Tahun
Penyediaan

Jumlah
Ibu

Menyusui
1 Dinas Lingkungan Hidup Ada 2012 6 orang
2 Dinas Pekerjaan Umum Ada 2016 5 orang

3
Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil

Ada 2014 4 orang

4 Dinas Kesehatan Ada 2012 Tidak Ada

5
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu  Satu Pintu

Tidak Ada - 2 orang

6
Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan
Anak

Tidak Ada - 1 orang

7 Dinas Perdagangan Tidak Ada - 1 orang
8 Dinas Perhubungan Tidak Ada - 1 orang
9 Dinas Pangan Tidak Ada - 1 orang

10
Dinas Kepemudaan Dan
Olahraga

Tidak Ada - 1 orang

11
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Tidak Ada - 1 orang

12 Dinas Sosial Tidak Ada - 1 orang
13 Dinas Tenaga Kerja Tidak Ada - 1 orang

14
Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Tidak Ada - 1 orang

15 Dinas Pertanian Tidak Ada - 1 orang
16 Dinas Perindustrian Tidak Ada - 1 orang

17
Dinas Perumahan dan
Permukiman

Tidak Ada - Tidak Ada

18
Dinas Pengendalian
Pendudukan dan Keluarga
Berencana

Tidak Ada - Tidak Ada

19
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat

Tidak Ada - Tidak Ada

20
Dinas Komunikasi dan
Informatika

Tidak Ada - Tidak Ada

21
Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan

Tidak Ada - Tidak Ada

22 Dinas Kelautan Dan Perikanan Tidak Ada - Tidak Ada
23 Dinas Pariwisata Tidak Ada - Tidak Ada

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2018)
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Berdasarkan tabel diatas, dari 23 dinas di Kota Bandar Lampung hanya 4

dinas yang menyediakan ruang menyusui. Dinas Lingkungan Hidup terdapat

ruang menyusui sejak tahun 2012 dan 6 orang ibu menyusui. Dinas Pekerjaan

Umum terdapat ruang menyusui sejak tahun 2016 dan 5 orang ibu menyusui.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat ruang menyusui sejak tahun

2014 dan 4 orang ibu menyusui. Dinas Kesehatan terdapat ruang menyusui

sejak tahun 2012 tetapi tidak terdapat ibu menyusui.

Ruang menyusui di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas

Kesehatan dipergunakan dan sesuai dengan standar persyaratan, sedangkan

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum ruang menyusui tidak

dipergunakan karena tidak sesuai dengan standar persyaratan ruang

menyusui.

Berdasarkan hasil pra riset, dari 23 dinas di Kota Bandar Lampung terdapat

19 dinas yang tidak menyediakan ruang menyusui. Dari 19 dinas tersebut

terdapat 12 dinas yang terdapat ibu menyusui, yaitu Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu  Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pangan,

Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas

Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,

Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian.
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Dapat dilihat bahwa kebijakan penyediaan ruang menyusui di Kota Bandar

Lampung belum berjalan dengan optimal, padahal pemerintah Provinsi

Lampung telah mengeluarkan Perda Nomor 17 tahun 2014 yang memuat

tentang kewajiban penyediaan ruang menyusui di tempat kerja. Penyediaan

ruang menyusui merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi

kebutuhan karyawan yang masih memberikan ASI kepada balitanya (Wijaya

dan Soesanto, 2017: 201. Unnes Journal of Public Health Vol.6 No.3).

Terkait dengan kebijakan tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

berwenang membina dan mengawasi terkait penyediaan ruang menyusui di

seluruh tempat kerja dan tempat sarana umum di Kota Bandar Lampung

sesuai dengan Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor: 030/792

IV.41/2012 tentang Penyediaan Sarana Dan Fasilitas Pemberian Air Susu Ibu

Eksklusif, tetapi pada kenyataannya masih banyak tempat kerja yang belum

menyediakan.

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan

Peneliti lakukan, pada penelitian terdahulu untuk lebih jelasnya akan Peneliti

sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
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Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No
(1)

Peneliti
(2)

Tahun
(3)

Jenis
(4)

Judul Penelitian
(5)

Hasil
(6)

1 Angga Sisca
Rahadian

2014 Jurnal Pemenuhan Hak
ASI Eksklusif Di
Kalangan Ibu
Bekerja: Peluang
Dan Tantangan

Mayoritas
informan tidak
memiliki
ruang laktasi
untuk tempat
memompa ASI di
tempat
bekerjanya dan
mereka
memompa di
tempat-tempat
yang kurang
nyaman bahkan
harus memompa
di toilet.

2 Debi Silvia
Ridzal

2016 Jurnal Perspektif
Kebijakan Hukum
Pidana Terhadap
Pelaksanaan
Program ASI
Eksklusif

Ditujukan kepada
para
penyelenggara
tempat kerja dan
tempat sarana
umum yang
apabila tidak
menyediakan
ruanglaktasi ini
akan dikenakan
sanksi pidana
berupa pidana
satu tahun dan
denda Rp.
100.000.000.

3 Pratiwi S.
Wijaya dan
Soesanto

2017 Jurnal Kajian
Implementasi
Kebijakan Ruang
Laktasi Di Sektor
Pemerintah Dan
Swasta

Implementasi
kebijakan ruang
laktasiyang
diselenggarakan
oleh sektor
pemerintah dan
swasta di
Kabupaten
Purbalingga
Belum
dilaksanakan
sesuai dengan
ketentuan yang
ada.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2018)
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Penelitian di atas merupakan beberapa penelitian terdahulu yang meneliti

tentang ruang menyusui. Perbedaannya dengan penelitian kali ini adalah

Peneliti pertama meneliti tentang pemenuhan Hak ASI Eksklusif di tempat

kerja, Peneliti kedua meneliti dari segi hukum tentang penyediaan ruang

menyusui (laktasi), Peneliti ketiga meneliti tentang bagaimana implementasi

dari kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2011

tentang Peningkatan Pemberian ASI di Jawa Tengah, sedangkan dalam

penelitian ini meneliti tentang evaluasi kebijakan penyediaan ruang menyusui

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian tentang evaluasi kebijakan penyediaan ruang menyusui di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung

karena di dinas tersebut terdapat ibu menyusui paling banyak diantara dinas

di Kota Bandar Lampung yang tidak menyediakan ruang menyusui.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana evaluasi kebijakan penyediaan ruang menyusui pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui evaluasi kebijakan penyediaan ruang menyusui pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung
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D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi

khususnya dalam mengkaji pelaksanaan kebijakan penyediaan ruang

menyusui pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Bandar Lampung.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk

mengevaluasi kebijakan penyediaan ruang menyusui dan juga dapat

menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai evaluasi

kebijakan ruang menyusui.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Secara epistimologi istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris “policy”.

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja

dalam arti government yang hanya saja menyangkut aparatur negara,

melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya

publik.

Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling

berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada

bidang yang menyangkut tugas pemerintah (Dunn, 2003: 109). Menurut

Anderson dikatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan

yang dikembangkan oleh lembaga/badan-badan pemerintah dan pejabat-

pejabatnya (Ekowati, 2005: 5).

Menurut Friedrich berpendapat bahwa kebijakan publik adalah

serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok

atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat

hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan
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(kesempatan-kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar

berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud

(Agustino, 2008: 7). Senada dengan Friedrich, Anderson juga berpendapat

bahwa kebijakan publik sebagai kegiatan-kegiatan pemerintah yang

dimaksudkan untuk mengatasi suatu masalah (Abidin, 2012: 21).

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, Peneliti

berpendapat bahwa definisi kebijakan publik menurut  Friedrich

(Agustino, 2008: 7)  dan Anderson (Abidin, 2012: 21) merupakan definisi

yang cocok  untuk penelitian ini. Sebagaimana Kebijakan Ruang

Menyusui yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan merupakan

tindakan yang dilakukan pemerintah yang diarahkan untuk mencapai

sasaran dan manfaat ASI eksklusif, yaitu peningkatan kesehatan ibu dan

anak; dan peningkatan  produktivitas kerja dengan cara menggunakan

ruang menyusui.

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Dunn tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada

agenda kebijakan publik. Sebelumnya masalah-masalah ini

berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda

kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk kedalam agenda

kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu
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masalah tidak disentuh sama sekali, semetara masalah yang lain

ditetapkan menjadi fokus permbahasan, atau ada pula masalah karena

alasan-alasan tertentu di tunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk kedalam agenda kebijakan kemudian

dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi

didefenisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik.

Pemecahan masalah berasal dari beberapa alternatif atau pilihan

kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu  masalah

yang masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap  perumusan

kebijakan masing-masing alternatif dipilih sebagai  kebijakan yang

diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap  ini masing-masing

aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Berdasarkan banyaknya alternatif yang ditawarkan para perumus

kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif tersebut diadopsi dengan

dukungan mayorias legislatif. Konsensus antara direktur lembaga atau

keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika

program tersebut tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, keputusan

program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan
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masalah harus diimplementasikan, yakni yang dilaksanakan oleh

badan-badan administrasi atau agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi,

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah  mampu

memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk

meraih dampak yang diinginkan. Berdasarkan hal ini, memecahkan

masalah yang dihadapai masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah

ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai

apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan

(Winarno, 2012: 25-27).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap

kebijakan mulai dari tahap perumusan agenda, tahap formulasi kebijakan,

tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan dan tahap evaluasi

kebijakan merupakan suatu proses yang saling berkaitan. Pada penelitian

ini, Peneliti lebih memfokuskan pada proses evaluasi kebijakan. Evaluasi

kebijakan dipilih untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan

kebijakan penyediaan ruang menyusui di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.
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B. Konsep Evaluasi Kebijakan

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Beberapa ahli mengatakan bahwa evaluasi bukan proses akhir dari suatu

kebijakan. Menurut Anderson mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan

dapat dirumuskan sebagai penilaian terhadap kebijakan yang telah

dijalankan, hal yang dinilai adalah isi, implementasi maupun dampaknya

(Winarno, 2012: 229). Menurut Ripley mengemukakan bahwa evaluasi

dapat dilakukan pada setiap tahapan kebijakan (Wiyoto, 2005: 51). Namun

pada praktiknya, studi evaluasi tidak selalu mengambil fokus yang

mencakup seluruh kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam

dua tugas yang berbeda. Pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-

konsekuensi apa yang timbul oleh suatu kebijakan dengan cara

menggambarkan dampaknya. Sedangkan yang kedua adalah untuk menilai

keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard

atau kriteria yang telah ditetapkan (Winarno, 2012: 229).

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli diatas, Peneliti

menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang

fungsional karena evaluasi kebijakan dilakukan bukan hanya pada tahap

penetapan dan implementasi kebijakan, akan tetapi evaluasi kebijakan

harus dilakukan sepanjang proses kebijakan itu sendiri. Evaluasi kebijakan
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bertujuan untuk mengukur efektifitas dan dampak dari kebijakan yang

telah dikeluarkan.

2. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Tujuan evaluasi kebijakan secara umum dilakukan untuk mengetahui hal-

hal sebagai berikut:

a. Mengkaji seberapa besar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan-

tujuannya;

b. Memberi panduan kepada para pelaksana kebijakan mengenai seberapa

lancar perjalanan atau proses kebijakan tersebut diimplementasikan;

c. Menyediakan indikator penting bagi pembuatan kebijakan di masa

mendatang (Suharto, 2008: 40).

Evaluasi kebijakan setidak-tidaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga

tujuan utama, yaitu:

a. Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah

mencapai tujuannya;

b. Untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan

yang telah diimplementasikan;

c. Untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang

akan datang (Badjuri dan Teguh Yuwono, 2002: 132).
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Sekalipun penerapan suatu kebijakan oleh pemerintah telah dirancang

sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya, namun tidak selalu penerapan

tersebut dapat mewujudkan semua tujuan yang hendak dicapai.

Terganggunya implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan.

3. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya

suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik

tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi

terdapat kriteria evaluasi menurut Bardach sebagai berikut:

a. Technical Feasibility

Technical Feasibility merupakan prosedur teknis yang harus dipenuhi

dari suatu program yang dievaluasi. Menyangkut penyediaan informasi

yang diperlukan untuk menilai keberhasilan program sehingga dapat

diramalkan tentang kemungkinan pencapaian tujuannya.

b. Economic and Financial Possibility

Economic and Financial Possibility merupakan perkiraan biaya atau

usaha yang harus dikeluarkan oleh setiap kebijakan dan apakah

nantinya dihasilkan dapat disebut dengan kemanfaatan yang ditinjau

dari aspek pengukurannya terletak pada biaya atau usaha untuk

melaksanakan program dengan melihat keuntungan/ kerugian yang

dihasilkan dari program yang dilaksanakan.
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c. Political Viability

Political Viability merupakan dukungan dari aktor dan kelompok

sasaran yang mewarnai setiap tahapan proses evaluasi. Kebijakan

dibangun dalam arena politik telah cukup mendapatkan dukungan dari

proses politik. Sebagai konsekuensinya, kebijakan selayaknya berfokus

pada aspek-aspek yang mengandung penilaian politik.

d. Administrative Operability

Administrative Operability merupakan seberapa besar dukungan dalam

penerapan secara nyata dari kebijakan atau program yang diusulkan

dalam konteks politik, sosial dan yang terpenting adalah permasalahan

konteks administrasi baik itu wewenang, komitmen kelembagaan,

kapabilitas atau dukungan organisasional (Bardach, 2016: 31-47).

Berdasarkan kriteria-kriteria evaluasi tersebut, Peneliti menggunakan

kriteria technical feasibility, economic and financial possibility, political

viability dan administrative operability. Alasan Peneliti menggunakan

kriteria tersebut dalam mengevaluasi kebijakan karena kriteria-kriteria

tersebut relevan dan dapat menjawab masalah yang akan diteliti, selain itu

juga dapat membatasi ruang lingkup penelitian agar fokus terhadap

masalah yang akan diteliti.
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C. Konsep ASI Eksklusif

1. Pengertian ASI Eksklusif

ASI eksklusif yaitu suatu emulasi lemak dalam larutan protein, laktosa dan

garam-garam  anorganik  yang disekresikan  oleh  kelenjar  mamae  ibu

yang berguna  sebagai  bahan  makanan  terbaik  bagi  bayi  walaupun ibu

sedang sakit, hamil, haid, atau kurang gizi. ASI juga mengandung

beberapa mikronutrien yang dapat membantu memperkuat daya tahan

tubuh bayi. Selain itu pemberian ASI minimal selama 6 bulan juga dapat

menghindarkan bayi dari obesitas atau kelebihan berat badan karena ASI

membantu menstabilkan pertumbuhan lemak bayi (Suryoprajogo, 2009:

7).

2. Manfaat ASI Eksklusif

Manfaat ASI eksklusif dapat menguntungkan bagi bayi maupun ibu.

Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Manfaat ASI bagi bayi, yaitu:

1) Sebagai makanan tunggal untuk memenuhi semua kebutuhan

pertumbuhan bayi sampai usia 6 bulan;

2) Meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung berbagai zat

anti kekebalan sehingga akan lebih jarang sakit;

3) Melindungi anak dari serangan alergi;

4) Mengandung asam lemak yang diperlukan untuk pertumbuhan

otak sehingga bayi lebih pandai;
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5) Meningkatkan daya penglihatan dan kepandaian berbicara;

6) Membantu pembentukan rahang yang bagus;

7) Menunjang perkembangan motorik sehiingga bayi akan cepat bisa

berjalan.

b. Manfaat ASI bagi ibu, yaitu:

1) Mengurangi perdarahan setelah melahirkan;

2) Mengurangi terjadinya anemia;

3) Menjarangkan kehamilan;

4) Mengecilkan rahim;

5) Ibu lebih cepat mengalami penurunan berat badan;

6) Mengurangi kemungkinan menderita kanker;

7) Lebih ekonomis dan murah;

8) Tidak merepotkan dan hemat waktu;

9) Lebih praktis dan portable;

10) Memberi kepuasan bagi ibu tersendiri (Roesli, 2005: 6-7).

D. Konsep Ruang Menyusui

1. Pengertian Ruang Menyusui

Ruang menyusui atau ruang ASI sesuai dengan Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu

adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah
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ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI

perah, dan/ atau konseling menyusui/ ASI.

2. Unsur-Unsur Ruang Menyusui

Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum dalam

menyediakan ruang menyusui harus memperhatikan unsur-unsur sesuai

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau

Memerah Air Susu Ibu. Pasal 7 menyebutkan unsur-unsur yang harus

diperhatikan meliputi:

a. Perencanaan;

b. Sarana dan prasarana;

c. Ketenagaan; dan

d. Pendanaan

Pasal 8 ayat (2) menjelaskan perencanaan dilakukan untuk mengetahui

kebutuhan jumlah ruang menyusui yang harus disediakan, meliputi:

a. Jumlah pekerja/ buruh perempuan hamil dan menyusui;

b. Luas area kerja;

c. Waktu/ pengaturan jam kerja;

d. Potensi bahaya di tempat kerja; dan

e. Sarana dan prasarana
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Pasal 9 menjelaskan tentang sarana dan prasarana sebagai berikut.

(1) Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat

merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat

pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja dan tempat sarana

umum.

(2) Ruang ASI sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan kesehatan.

Pasal 10 menyebutkan persyaratan kesehatan ruang menyusui

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit meliputi:

a. Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3 X 4 m2

dan/atau disesuaikan dengan jurnlah pekerja perempuan yang sedang

menyusui;

b. Adanya pintu yang dapat dikunci yang mudah dibuka/ ditutup;

c. Lantai kramik/semen/karpet;

d. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;

e. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;

f. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;

g. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;

h. kelembabapan berkisar antara 30-50 %, maksimum 60%; dan

i. Tersedia westafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci

peralatan.
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Pasal 11 juga menjelaskan peralatan penyimpanan ASI dan peralatan

pendukung lainnya sesuai standar sebagai berikut.

(1) Peralatan ruang ASI di tempat kerja sekurang-kurangnya terdiri dari

peralatan penyimpanan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai

standar.

(2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara

lain meliputi:

a. lemari pendingin (refrigerator) untuk menyimpan ASI;

b. gel pendingin (ice pack)

c. tas untuk membawa ASI perahan (cooler bag); dan

d. steriziler botol ASI.

Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara

lain meliputi:

a. meja tulis;

b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;

c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka,

cangkir minum ASI, spuit 5 cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc;

d. media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari

poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui;

e. lemari penyimpan alat;

f. dispenser dingin dan panas;

g. alat cuci botol;

h. tempat sampah dan penutup;

i. penyejuk ruangan (AC/ kipas angin);
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j. nursing arpon/ kain pembatas/ pakai krey untuk memerah ASI;

k. waslap untuk kompres payudara;

l. tisu/lap tangan; dan

m. bantal untuk menopang saat menyusui.

Pasal 13 menjelaskan tentang ketenagaan sebagai berikut.

(1) Setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum

dapat menyediakan tenaga terlatih pemberian ASI untuk memberikan

konseling menyusui kepada pekerja/ buruh di Ruang ASI.

(2) Tenaga terlatih pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang

diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

(3) Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus telah tersertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengajarnya.

Pasal 18 menjelaskan tentang pendanaan sebagai berikut.

(1) Tempat kerja dan tempat sarana umum menyediakan dana untuk

mendukung peningkatan pemberian ASI eksklusif.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari tempat

kerja, tempat sarana umum dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendanaan untuk pengelolaan Ruang ASI di tempat kerja dan tempat

sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang bersumber

dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/ atau produk bayi

lainnya.
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E. Kerangka Pikir

Hak ASI eksklusif merupakan hak setiap bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan.

Dukungan pemberian ASI eksklusif wajib dilakukan oleh keluarga,

masyarakat, badan usaha, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/

kota. Dukungan tersebut meliputi penyediaan waktu menyusui dan fasilitas

tempat menyusui oleh pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana

umum. Kebijakan untuk penyediaan fasilitas tempat menyusui tertuang dalam

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, namun dalam pengimplementasiannya

belum semua pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum

menyediakannya.

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai evaluasi kebijakan penyediaan ruang menyusui Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, Provinsi

Lampung dengan menggunakan kriteria evaluasi Technical Feasibility,

Economic and Financial Possibility, Political Viability, Administrative

Operability. Untuk lebih jelasnya gambar kerangka pikir dapat dilihat pada

bagan berikut ini:



28

Gambar 1. Kerangka Pikir

Kebijakan ASI Eksklusif berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014

Evaluasi Kebijakan Penyediaan
Ruang Menyusui

Kriteria Evaluasi meliputi:

1. Technical Feasibility, meliputi
Kejelasan SOP Ruang Menyusui

2. Economic and Financial Possibility
meliputi:
a. Ketersediaan Dana
b. Usaha-Usaha Yang Dilakukan

3. Political Viability meliputi:
a. Respon Kelompok Sasaran
b. Kebutuhan Kelompok Sasaran

4. Administrative Operabilit, meliputi:
a. Peraturan Yang Berlaku
b. Dukungan Instansi Terkait
c. Jumlah Staf Yang Cukup

Mengetahui Evaluasi Kebijakan
Penyediaan Ruang Menyusui



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian

deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa

kata-kata tertulis maupun lisan dari seorang Peneliti. Sasaran atau kajian

penelitian merupakan gejala-gejala sebagai yang saling terkait satu sama

lainnya dalam hubungan-hubungan fungsional dan yang keseluruhannya

merupakan sebuah satuan yang menyeluruh (Patilima, 2011: 5).

Adapun alasan Peneliti menggunakan tipe penelitian ini yaitu ingin

mendeskripsikan dan memperoleh informasi secara mendalam dalam konteks

evaluasi suatu kebijakan dan tindakan suatu lembaga terkait penyediaan ruang

menyusui terutama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Bandar Lampung.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus

membatasi penelitian guna memilih data yang baik dan relevan (Moleong,

2013: 237). Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pada evaluasi
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kebijakan penyediaan ruang menyusui dengan berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu

Eksklusif dan Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor: 030/792

IV.41/2012 tentang Penyediaan Sarana Dan Fasilitas Pemberian Air Susu Ibu

Eksklusif yang ditinjau dari kriteria Bardach sebagai berikut.

1. Technical Feasibility

Sub Indikator:

a. Kejelasan SOP Ruang Menyusui

2. Economic and Financial Possibility

Sub Indikator:

a. Ketersediaan Dana

b. Usaha-Usaha Yang Dilakukan

3. Political Viability

Sub Indikator:

a. Respon Kelompok Sasaran

b. Kebutuhan Kelompok Sasaran

4. Administrative Operability

Sub Indikator:

a. Peraturan Yang Berlaku

b. Dukungan Instansi Terkait

c. Jumlah Staf Yang Cukup
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C. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi menyatakan cara terbaik ditempuh dengan jalan

mempertimbangkan teori subtansi dan menjajaki lapangan untuk mecari

kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan (Moleong, 2013: 86).

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung karena diantara 23 dinas

di Kota Bandar Lampung, di dinas tersebut terdapat ibu menyusui paling

banyak diantara dinas yang tidak menyediakan ruang menyusui.

D. Informan

Informan merupakan seseorang yang dijadikan sebagai sumber pengumpulan

data melalui wawancara. Teknik sampling yang sering digunakan dalam

penelitian kualitatif adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dengan

memilih orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan

(Sugiyono, 2012: 208).

Menurut Maxwell terdapat empat tujuan digunakannya sampel purposif, yaitu:

1. Mencapai keterwakilan (representativeness) dari setting, individu-individu

dan aktivitas-aktivitas yang dipilih.

2. Menggambarkan secara memadai heterogenitas populasi.

3. Memilih sampel secara sengaja untuk menguji kasus-kasus yang kritis

terhadap teori yang dijadikan acuan studi.
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4. Membangun perbandingan-perbandingan untuk menggambarkan alasan

atas perbedaan yang terjadi antara setting dan individu (Alwasilah, 2011:

103).

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan

tujuan penelitian dan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan

ruang menyusui di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Bandar Lampung. Informan dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. Informan Penelitian

No Nama Jabatan Waktu
Wawancara

1 Rusiati, SKM Kepala Seksi Kesehatan
Keluarga dan Gizi Dinas
Kesehatan Kota Bandar
Lampung

Senin, 26
November

2018

2 Dewi Kartika, S.E., M.M. Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bandar Lampung

Selasa, 30
Oktober 2018

3 Mahendra Dinata, S.P.,
M.M.

Kepala Sub Bagian Keuangan
dan Aset Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bandar
Lampung

Senin, 29
Oktober 2018

4 Diah Anggreini, S.Pt.,
M.Si.

Kepala Seksi Pengkajian dan
Pengembangan Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bandar Lampung

Selasa, 30
Oktober 2018

5 Verawati, ST. Ibu menyusui di Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bandar Lampung

Kamis, 25
Oktober 2018

6 Chairani Kundo, ST. M.M. Ibu menyusui di Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bandar Lampung

Kamis, 25
Oktober 2018

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2018)
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E. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian kualitatif yaitu data primer dan data sekunder

(Silalahi, 2012: 289-291). Sumber data dalam penelitian ini merupakan

informasi mengenai keberadaan konsep penelitian yang diperoleh dari analisis

dalam kegiatan penelitian. Adapun jenis-jenis data yang dipergunakan, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh Peneliti langsung

dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Siregar,

2012: 128). Data primer pada penelitian ini diperoleh dari lokasi penelitian

menggunakan teknik wawancara dan observasi kepada seluruh sumber

atau informan yang telah ditetapkan.

Wawancara dilakukan dengan enam informan, yang terdiri dari ibu

menyusui di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Bandar Lampung pada 25 Oktober 2018, Kepala Sub Bagian

Keuangan dan Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Bandar Lampung pada 29 Oktober 2018, Kepala Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian serta Kepala Seksi Pengkajian dan

Pengembangan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung pada 30 Oktober 2018 dan

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Bandar

Lampung pada 26 November 2018.
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2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana

untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang

diteliti (Sarwono, 2006: 17). Data ini pada umumnya berupa dokumen-

dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder pada

penelitian ini berupa:

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 128

b. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI

Eksklusif Pasal 1 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32

c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui

Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu Pasal 16

d. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 22

serta Pasal 23 ayat (2) dan (3)

e. Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor: 030/792 IV.41/2012

tentang Penyediaan Sarana Dan Fasilitas Pemberian Air Susu Ibu

Eksklusif poin 2 (b) dan poin 4

f. Artikel-artikel yang didapat dari surat kabar online, website resmi

yaitu https://www.lapor.go.id diakses pada 23 Mei 2018,

https://jpp.go.id diakses pada 10 Agustus 2018,

https://lifestyle.kompas.com diakses pada 9 September 2018 serta

jurnal dan referensi lainnya.
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F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan natural

setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan

data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara dan dokumentasi

(Sugiyono, 2012: 63). Teknik pengumpulan data didapatkan dari berbagai

macam teknik, diantaranya sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan informasi dengan cara melakukan tanya

jawab langsung dengan pihak yang berkompeten di lokasi penelitian

tersebut dilakukan. Hal ini dilakukan guna mencegah kekeliruan dalam

memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian

(Sugiyono, 2012: 124). Alasan Peneliti melakukan wawancara yaitu untuk

mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dan mengajukan

beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan penyediaan ruang

menyusui untuk mendapatkan data yang akurat langsung dari informan

yang telah ditetapkan.

Wawancara telah dilakukan pada 25 Oktober 2018, 29 Oktober 2018, 30

Oktober 2018 dan 26 November 2018 dengan enam informan, yang terdiri

dari ibu menyusui di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Bandar Lampung, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar

Lampung, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman
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Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, Kepala

Seksi Pengkajian dan Pengembangan Perizinan Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung dan Kepala

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Bandar

Lampung.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan melakukan

penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang

mendukung kegiatan penelitian sehingga didapat gambaran secara jelas

tentang kondisi objek penelitian tersebut (Siregar, 2012: 124). Observasi

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi

penelitian yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung untuk mendapatkan

informasi lebih banyak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

berkaitan dengan kebijakan penyediaan ruang menyusui.

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari kebijakan penyediaan metode

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012:

240). Dokumen yang diperoleh berupa peraturan pemerintah maupun

peraturan gubernur, hasil wawancara dan foto-foto dokumentasi yang

berkaitan dengan kebijakan penyediaan ruang menyusui.
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Sumber data dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 128, Peraturan Pemerintah Nomor 33

Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif Pasal 1 ayat (2), Pasal 30,

Pasal 31 dan Pasal 32, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus

Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu Pasal 16, Peraturan Daerah

Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu

Eksklusif Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan (3),

serta Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor: 030/792

IV.41/2012 tentang Penyediaan Sarana Dan Fasilitas Pemberian Air Susu

Ibu Eksklusif poin 2 (b) dan poin 4.

Artikel-artikel yang didapat dari surat kabar online dan website resmi yaitu

https://www.lapor.go.id diakses pada 23 Mei 2018, https://jpp.go.id

diakses pada 10 Agustus 2018, https://lifestyle.kompas.com diakses pada 9

September 2018 serta jurnal dan referensi lainnya, seperti foto Kegiatan

Gerakan Masyarakat.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap selanjutnya adalah

mengolah data (Moleong, 2013: 151). Teknik yang digunakan dalam

mengolah data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:
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1. Editing Data

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data

yang diperoleh. Editing yang dilakukan Peneliti dalam penelitian ini yakni

menyajikan hasil wawancara yang disajikan dengan menggunakan kalimat

yang baku dan mudah dimengerti (Arikunto, 2010: 251). Pada penelitian

ini, Peneliti melakukan proses pengolahan data dengan melakukan editing

terhadap data hasil wawancara dan dokumen guna memastikan bahwa data

yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan.

Hasil wawancara bersama Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Bandar Lampung, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar

Lampung, Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Perizinan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar

Lampung dan ibu menyusui di dinas tersebut yang tidak relevan dengan

data yang diinginkan Peneliti harus dibuang dan melakukan pengolahan

kata dalam bahasa yang sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan.

2. Interprestasi Data

Interprestasi adalah upaya untuk memperoleh arti dan makna lebih

mendalam terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan (Arikunto,

2010: 251). Data dalam penelitian ini yaitu pembahasan mengenai evaluasi
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dari kebijakan penyediaan ruang menyusui. Dalam penelitian ini, kutipan

wawancara yang ditampilkan merupakan penyederhanaan terhadap arti

dan makna dari informan yang disajikan. Interprestasi dilakukan dengan

cara menghubungkan hasil wawancara dengan informan dengan teori atau

konsep yang Peneliti gunakan pada tinjauan pustaka dan dokumen lainnya,

sehingga didapat analisis dengan tepat.

H. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah teknik yang dilakukan setelah data yang diperoleh dari

informan atau sumber data lain terkumpul (Noor, 2011: 163). Data yang

diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah yaitu reduksi

data, penyajian data dan verifikasi data.

1. Reduksi Data

Reduksi data di identifikasi adanya bagian terkecil yang ditemukan dalam

data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah

penelitian (Moleong, 2013: 288). Selama pengumpulan data berlangsung

reduksi data selanjutnya berupa membuat ringkasan, mengkode, membuat

memo/ catatan dan sebagainya.
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2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan yang memberi kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Ghony dan

Almanshur, 2016: 308). Penyajian data memudahkan untuk memahami

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang

telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2012: 247).

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk

menggambarkan kejadian yang telah terjadi pada saat di lapangan.

Catatan-catatan penting di lapangan disajikan dalam bentuk teks deskriptif

untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis kemudian dalam

bentuk tabel dengan tujuan menggabungkan informasi yang tersusun

dalam bentuk yang padu.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada

tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2012: 250). Pada proses

yang terakhir ini, Peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin,

alur sebab akibat, dan proposisi (Ghony dan Almanshur, 2016: 309).
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I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan cara menyelaraskan antara data yang

dilaporkan Peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono,

2012: 274). Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik

pemeriksaan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan triangulasi data.

Triangulasi data dilakukan untuk menguji kebenaran dan keabsahan data.

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan triangulasi sumber yang dilakukan

dengan cara mencocokkan data yang didapat melalui teknik wawancara,

observasi dan dokumentasi. Data yang didapat dari hasil wawancara dengan

seluruh informan pihak kemudian di analisis dan dicocokkan dengan data-data

yang didapat melalui dokumentasi. Melalui triangulasi data, maka diperoleh

informasi yang valid dan jelas mengenai evaluasi kebijakan penyediaan

menyusui pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Bandar Lampung.



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Bandar Lampung

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar

Lampung untuk memberikan kontribusi nyata bagi “Terwujudnya Pelayanan

Perizinan yang Cepat, Mudah, Transparan, dan Akuntabel Untuk Mendorong

Investasi di Bandar Lampung”. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu mempunyai pegawai yang berjumlah 104 pegawai yang

terdiri dari 81 Pegawai Negeri Sipil dan 23 tenaga kontrak.

Tabel 4. Jumlah Pegawai

Jenis Kelamin Jumlah Pegawai
Laki-Laki 65
Perempuan
a. Menyusui
b. Tidak Menyusui

39
2
37

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2018)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur

pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah

yang dipimpin oleh Drs. A. Fachruddin, M.M yang bertanggung jawab kepada

walikota melalui sekretaris daerah. Alamat Kantor Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Jl. Dr. Soesilo No. 2 Sumur Batu, Teluk
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Betung Utara, Bandar Lampung, 35212. Telp. (0721) 263076 Fax. (0721)

256723.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 53 Tahun 2016

tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung bahwa Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana tugas Walikota

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan

asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut.

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas

dan fungsinya.
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Susunan organisasi sebagai berikut.

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang Penanaman Modal:

1. Seksi Pelayanan Penanaman Modal;

2. Seksi Promosi, Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal;

3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

d. Bidang Pelayanan Perizinan:

1. Seksi Pelayanan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan;

2. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha;

3. Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan.

e. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Perizinan:

1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Internal;

2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Eksternal;

3. Seksi Pengaduan Pelayanan Perizinan.

f. Bidang Informasi, Pengembangan dan Pengelolaan Data:

1. Seksi Informasi dan Publikasi Perizinan;

2. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Perizinan;

3. Seksi Pengelolaan Data dan Pelaporan Perizinan.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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i.

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung



VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan Peneliti tentang Evaluasi

Kebijakan Penyediaan Ruang Menyusui (Studi Pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung) menunjukkan hasil

yang tidak efektif. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Aspek Technical Feasibility berdasarkan sub indikator kejelasan SOP

ruang menyusui belum efektif. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

telah melakukan sosialisasi di berbagai kegiatan, seperti kegiatan Germas,

tetapi tidak dilakukan di dinas-dinas khususnya Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, sehingga tidak

memahami prosedur teknis yang telah dioperasionalkan dari kebijakan

penyediaan ruang menyusui.

2. Aspek Economic and Financial Possibility terdiri dari dua indikator, yaitu

ketersediaan biaya dan usaha-usaha yang dilakukan. Pelaksanaan

kebijakan penyediaan ruang menyusui di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung dapat dikatakan

belum efisien karena tidak tersedia biaya khusus untuk pelaksanaan

kebijakan penyediaan ruang menyusui yang disebabkan oleh minimnya
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anggaran dan tidak adanya usaha atau tindaklanjut yang dilakukan terkait

Kebijakan Penyediaan Ruang Menyusui.

3. Aspek Political Viability dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan ruang

menyusui di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Bandar Lampung pada indikator kebutuhan kelompok sasaran ibu

menyusui membutuhkan ruang menyusui agar dapat memerah ASI dengan

nyaman, namun pada indikator respon kelompok sasaran belum efektif

karena tidak adanya dukungan khusus yang dilakukan oleh ibu menyusui

terkait hal tersebut.

4. Aspek Administrative Operability terdiri dari tiga indikator, yaitu

peraturan yang berlaku, dukungan instansi terkait dan jumlah staf yang

cukup. Pelaksanaan kebijakan penyediaan ruang menyusui di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar

Lampung dapat dikatakan belum efisien karena terdapat ketidaksesuaian

antara kebijakan penyediaan ruang menyusui dengan peraturan yang

berlaku di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Bandar Lampung, kemudian minimnya pembinaan dan tidak adanya

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

serta tidak adanya Tenaga Terlatih Pemberian ASI karena tidak adanya

koordinasi yang dilakukan dengan Dinas Kesehatan Kota Bandar

Lampung.
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B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka peneliti dapat

memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

melakukan sosialisasi di dinas-dinas agar pelaksana kebijakan mengetahui

prosedur teknis tentang kebijakan penyediaan ruang menyusui, khususnya

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Bandar Lampung

2. Seharusnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Bandar Lampung melakukan melaksanakan rapat khusus yang

membahas terkait kebijakan penyediaan ruang menyusui dan seharusnya

kebijakan penyediaan ruang menyusui disertai dengan dana agar

mempermudah pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan

tersebut.

3. Seharusnya ibu menyusui memberikan dukungan khusus yang dapat

dilakukan melalui dorongan dan pemberian sumbangan pemikiran terkait

pelaksanaan kebijakan penyediaan ruang menyusui.

4. Seharusnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Bandar Lampung memperbolehkan ibu menyusui untuk menyusui

pada saat jam kerja, kemudian Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota

Bandar Lampung melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala

terkait kebijakan penyediaan ruang menyusui agar berjalan dengan optimal
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dan seharusnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Bandar Lampung melakukan koordinasi dengan Dinas

Kesehatan Kota Bandar Lampung untuk menyediakan Tenaga Terlatih

Pemberian ASI.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abidin, S.Z. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.

Agustino, L. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Alwasilah, A.C. 2011. Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan
Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:
Rineka Cipta.

Badjuri, A. dan Teguh Y. 2002. Kebijakan Publik: Konsep Dan Strategi.
Semarang: Universitas Diponegoro.

Bardach, E. 2016. A Practical Guide For Policy Analysis The Eight Fold Path To
More Effective Problem Solving. Washington DC. Sage Publications.

Dunn, W.N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ekowati, M.R.L. 2005. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau
Program, Edisi Revisi. Bandung: PT Rosdakarya.

Ghony, D. dan Fauzan A. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta:
Ar-Ruzz Media.

Moleong, L.J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya.

Nugroho, R. 2017. Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan
Publik, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik, Edisi Keenam. Jakarta:
Elex Media Komputindo.

Noor, J. 2011. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Patilima, H. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.



Roesli, U. 2000. Buku Pintar ASI Eksklusif. Yogyakarta: Diva Press.

________. 2005. Mengenal ASI Eksklusif. Jakarta: Trubus Agriwidya

Sardjo, S., Linda D. dan Koesharianingsih C.B. 2016. Implementasi Model
Evaluasi Formatif Program Pembangunan Sosial (EFPPS). Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sarwono, J. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif&Kualitatif. Yogyakarta: Graha
Ilmu.

Silalahi, U. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.

Siregar, S. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.

Suharto, E. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Suryoprajogo, N. 2009. Keajaiban Menyusui. Jakarta: Keyword.

Winarno, B. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus).
Yogyakarta: CAPS.

Wiyoto, B. 2005. Mengembangkan Riset Strategik Implementasi Kebijakan Publik
Perspektif Good Governance. Malang: Partner Consulting.

Jurnal:

Rahardian, A.S. 2014. “Pemenuhan Hak ASI Eksklusif Di Kalangan Ibu Bekerja:
Peluang Dan Tantangan”. Jurnal Kependudukan Indonesia. Vol.9 No.2:
109-118.

Susiloningtyas, I. dan Ratnawati, D. 2017. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Pemanfaatan Ruang Laktasi Di Puskesmas Gunung Pati Semarang”.
Jurnal Kebidanan. Vol.9 No.1: 1-100.

Wijaya, P.S. dan Soesanto. 2017. “Kajian Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi
Di Sektor Pemerintah Dan Swasta”. Unnes Journal of Public Health.
Vol.6 No.3: 201.

Website:



https://www.lapor.go.id/id/1350573/pentingnya-ruang-laktasi-bagi-ibu-menyusui-
di-fasilitas-umum-di-jakarta.html diakses pada 23 Mei 2018 pukul 06.45
WIB

https://jpp.go.id/humaniora/kesehatan/309076-data-kemenkes-separuh-bayi-di-
indonesia-tidak-dapat-asi-eksklusif diakses pada 10 Agustus 2018 pukul
07.50 WIB

https://lifestyle.kompas.com/read/2015/07/31/131000123/Tak.Ada.Ruang.Laktasi.
di.Kantor.Pengaruhi.Produksi.ASI diakses pada 9 September 2018 pukul
19.15 WIB


	1. cover.pdf
	2. ABSTRAK.pdf
	3. cover 2.pdf
	4. PENGESAHAN.pdf
	6. RIWAYAT HIDUP.pdf
	7. MOTTO.pdf
	8. PERSEMBAHAN.pdf
	10. DAFTAR ISI.pdf
	11. BAB I.pdf
	12. BAB II.pdf
	13. BAB III.pdf
	14. BAB IV.pdf
	17. BAB VI.pdf
	18. DAFTAR PUSTAKA.pdf

