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ABSTRAK 

Atika Dyah Saputri 

Analisis Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Mall “X” di Kota Solo, 

xvi+117 halaman + 3 tabel + 5 gambar + 13 lampiran 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan implementasi 

kebijakan ruang laktasi di tempat umum di Mall X di Kota Solo. Ruang laktasi di 

Mall X di kota Solo kurang dimanfaatkan oleh ibu menyusui pengunjung Mall, 

hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya ibu menyusui yang menyusui 

anaknya di sembarang tempat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan teknik pengambilan informan secara purposive sampling dan 

Snowball sampling. Informan berjumlah 8 orang yang terdiri dari manajemen 

Mall, Ibu menyusui pengunjung Mall, karyawan menyusui Mall X dan pihak 

kelurahan Pajang, informan triangulasi yang berjumlah 2 orang  yang terkait 

dengan pelaksanaan kebijakan ruang laktasi. Teknik pengambilan data 

menggunakan teknik wawancara mendalam dengan analisis secara deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan ini 

belum berjalan secara maksimal. Dari empat variabel yang berpengaruh dalam 

pelaksanaan implementasi kebijakan, terdapat tiga variabel yang belum berjalan 

secara maksimal sehingga menghambat pelaksanaan implementasi ini. Tiga hal 

tersebut adalah sumber daya kebijakan yang belum sepenuhnya terpenuhi, 

komunikasi yang kurang lancar antar organisasi, dan kurangnya dukungan dari 

pemerintah Kota. Saran bagi instansi terkait, peningkatan kegiatan sosialisasi 

kepada sasaran kebijakan  dan peningkatan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan ruang laktasi dan menindak tegas tempat umum yang belum 

menyediakan ruang laktasi. 

 

Kata Kunci  : Implementasi Kebijakan; Ruang Laktasi; Tempat umum 

Kepustakaan     : 43 (2005-2014) 
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ABSTRACT 

Atika Dyah Saputri 

Analysis Lactaction Space Policy Implementation in Mall “X” in Solo, 

xvi+117 table page + 3 table+ 5 pictures + 13 attachment 

 

This study has purpose to investigate the implementation of policy 

implementation lactation room in a public place in the Mall X in Solo city. This 

study used qualitative research methods with retrieval technique is purposive 

sampling and snowball sampling. Informants were 8 people consisting of 

management Mall, Mall visitors lactating mother and the village in Pajang, 

triangulation of informant numbering two people associated with the 

implementation of space policy lactation. Data collection techniques using the 

techniques of in-depth interviews with descriptive analysis. The results showed 

that the implementation of the implementation of this policy has not run 

optimally. Of the four things which influence the implementation of policy 

implementation, there are three things which have not run optimally thus 

hindering the implementation of this implementation. Three things are policy 

resources that have not been fully met, substandard communication between 

organizations, and the lack of support from the city goverment. Suggestions for 

relevant agencies, increased socialization to the policy objectives and increased 

scrutiny of the implementation of lactation space and crack down on public places 

that do not provide lactation room. 

 

Keywords  : Implementation of policy; Lactation spase ; Public places 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 LATAR BELAKANG 

Indikator utama derajat kesehatan masyarakat salah satunya adalah Angka 

Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR). AKB (Angka Kematian 

Bayi) tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan faktor-faktor lain, salah 

satunya adalah  faktor gizi. Status gizi ibu pada waktu melahirkan dan gizi bayi 

merupakan faktor tidak langsung maupun langsung sebagai penyebab kematian 

bayi. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi bayi sangat perlu mendapat 

perhatian yang serius. Gizi untuk bayi yang paling sempurna adalah Air Susu Ibu 

(ASI) (Utami Roesli, 2005).  

Air susu ibu (ASI) merupakan makanan bayi dengan standar emas. ASI 

sudah terbukti memiliki keunggulan yang tidak dapat digantikan dengan makanan 

dan minuman apapun. Memberikan ASI selama 6 bulan yang biasa disebut 

dengan pemberian 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 ikatan emosional antara ibu dan anak. Pemberian ASI Eksklusif 

adalah pemberian air susu ibu saja selama 6 bulan dan dapat terus dilanjutkan 

sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan makanan pendamping air susu 

ibu (MP-ASI) sebagai tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi 

(Kristiyansari, 2009:23). 
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ASI penting bagi tumbuh kembang bayi yang optimal baik fisik maupun 

mental serta kecerdasannya, maka pemberian ASI Eksklusif perlu mendapat 

perhatian masyarakat khususnya ibu menyusui agar dapat terlaksana dengan 

benar. Faktor keberhasilan dalam menyusui adalah menyusui secara dini dengan 

posisi yang benar, teratur, dan eksklusif. Oleh karena itu, salah satu yang perlu 

mendapat perhatian adalah bagaimana ibu menyusui dapat tetap memberikan ASI 

kepada bayinya secara eksklusif sampai 6 (enam) bulan dan dapat dilanjutkan 

sampai anak berumur 2 (dua) tahun (Roesli, 2005: 10). 

Kota Surakarta di tetapkan menjadi Kota Layak Anak  oleh Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2006. Kota Layak Anak adalah kota yang 

menjamin setiap anak untuk memperoleh semua haknya selayaknya warga sebuah 

kota. Baik hak kesehatan, pendidikan, mendapatkan perlindungan dan 

berpendapat tanpa ada diskriminasi. Dengan di tetapkannya Kota Layak Anak di 

kota Solo maka program ASI Eksklusif  6 bulan harus terpenuhi untuk memenuhi 

hak kesehatan anak. 

Peraturan daerah (Perda)  kota Solo nomor 4 tahun 2012 tentang 

perlindungan anak Pasal 1 menyatakan bahwa Hak anak adalah bagian dari hak 

asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang  tua, 

keluarga, masyarakat, pemerintah daerah. Dalam pasal 3 dikatakan bahwa Setiap 

anak memiliki hak  untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakukan salah. ASI 

Eksklusif adalah hak anak untuk mendapatkannya karena hak anak adalah tumbuh 
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dan berkembang sedangkan manfaat dari ASI Eksklusif adalah mengandung 

antibodi, meningkatkan kecerdasan bayi, ASI mengandung komposisi yang tepat 

untuk bayi (Kristiyansari,2009:16-17). 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2012 menargetkan 

cakupan pemberian ASI eksklusif sebesar 80%. Cakupan Data Riskesdas  ASI 

Eksklusif Indonesia cenderung menurun dari 31,0% pada tahun 2010 menjadi 

sekitar 30,2% pada tahun 2013, 28% kegagalan ASI eksklusif karena ibu harus 

bekerja. Sebuah penelitian yang dilakukan di pusat kesehatan Hartatik Bahorok 

Langkat (2010) diperoleh 20% dari petugas kesehatan yang memberikan eksklusif 

menyusui dan 80% tidak memberikan ASI eksklusif. Dari Hasil penelitian di Desa 

Jawa Yuliarsi Sawangan Depok Barat (2012)  66,7% dari ibu yang bekerja 

memiliki fasilitas untuk mendukung ASI eksklusif di tempat kerja dan 33,3% 

tidak memiliki fasilitas pendukung (Budiyanto dan Arnika Dwi, 2015). 

Data Riset Kesehatan Dasar  (Riskesdas) 2013 menunjukkan cakupan ASI 

di Indonesia hanya 30,2%. Persentase Pemberian ASI saja 24 jam terakhir pada 

bayi 0-5 bulan umur 0 bulan persentasenya yaitu 52,7%, umur 1 bulan 

persentasenya 48,7%, umur 2 bulan  persentasenya 46,0%, umur 3 bulan 

persentasenya 42,2%, umur 4 bulan persentasenya 41,9%, umur 5 bulan 

persentasenya 36,6%. Sehingga persentase pemberian ASI saja 24 jam terakhir 

pada bayi 0-5 bulan memiliki rata-rata persentase yaitu 44,68%. Persentase bayi 

usia 0-5 bulan yang masih disusui 94,9% sekitar 7036 bayi sedangkan tidak 

disusui 5,1% sekitar 378 bayi. Persentase bayi usia 0-5 bulan yang diberi 
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Prelakteal, sudah pernah diberi makanan Prelakteal  3314 bayi sedangkan belum 

pernah diberi makanan Prelakteal 4100 (Riskesda , 2013). 

Angka kelahiran di Indonesia mencapai 4,7 juta per tahun, tetapi bayi yang 

memperoleh ASI selama enam bulan hingga dua tahun tidak mencapai dua juta 

jiwa. Cakupan ASI Eksklusif di Jawa Tengah menurut Riskesdas Tahun 2012 

sebesar 49,46 % dan Tahun 2013 sebesar 57,67 %, akhir 2014 cakupan pemberian 

ASI eksklusif di Jawa Tengah  57,06 %. Cakupan ASI Eksklusif mengalami 

penurunan,  belum sesuai target cakupan ASI Eksklusif Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia. 

Menurut Dinas Kesehatan kota Solo kesadaran memberi air susu ibu (ASI) 

di kalangan ibu di Kota Solo masih memprihatinkan. Capaian ASI Eksklusif di 

kota Solo pada tahun 2014 yaitu sebesar 67,7%.  Dari 5.274 kelahiran bayi tahun 

2013, hanya 55,78% yang menikmati ASI eksklusif selama enam bulan. 

Sedangkan pada tahun 2012 jumlah bayi yang mendapat ASI Eksklusif hanya 

45,8 % dari seluruh jumlah kelahiran di kota Solo.  

Penelitian yang dilakukan oleh Giri Inayah Abdullah dan Dian Ayubi 

(2012) di Kementrian Kesehatan RI menunjukkan proporsi pemberian ASI 

Eksklusif pada Ibu bekerja di Kementerian Kesehatan sebesar 62,5%, lebih rendah 

dari target nasional (80%). Alasan responden berhenti menyusui eksklusif bukan 

karena bekerja melainkan karena produksi ASI sedikit karena tingkat stres yang 

tinggi akibat beban kerja yang berat. Faktor yang berhubungan dengan pemberian 

ASI eksklusif pada penelitian ini adalah sikap, ketersediaan fasilitas dan 

dukungan pengasuh. Variabel  sikap merupakan faktor paling dominan dalam 
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pemberian ASI eksklusif. Ibu pekerja yang mempunyai sikap mendukung 

berpeluang 5 kali memberikan ASI eksklusif dibandingkan dengan ibu yang 

mempunyai sikap kurang mendukung. 

Pemberian air susu ibu eksklusif  kepada bayi harus ditunjang sarana dan 

prasarana yang memadai. Pemerintah mewajibkan adanya ruang laktasi di tempat 

publik dan tempat kerja. Ruang laktasi wajib tersedia di semua tempat publik dan 

perusahaan yang memiliki tenaga kerja.  Langkah ini diharapkan dapat 

mendorong para ibu untuk menyusui anaknya, terutama para ibu yang sedang 

bekerja. Penyediaan ruang laktasi merupakan bagian dari upaya meningkatkan 

pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Penyediaan ruang laktasi ini sangat 

penting, karena keberadaan ruang laktasi secara tidak langsung akan berdampak 

pada kenyamanan dalam bekerja bagi perempuan. Ruang laktasi akan 

memudahkan pekerja wanita yang menjadi ibu untuk menyusui atau 

mengumpulkan ASI (Air Susu Ibu) yang kemudian disimpan untuk anaknya 

sepulang bekerja (Abdullah, 2012). 

  Penelitian yang dilakukan oleh Heni Handayani (2011:40) didapatkan 

hasil perbandingan ibu menyusui dengan ASI Eksklusif dan ibu menyusui dengan 

ASI tidak Eksklusif adalah banyak dipengaruhi oleh faktor persepsi terhadap 

hambatan. Sebagian besar ibu menyusui mengatakan bahwa kendalanya adalah 

beban kerja yang banyak. Sikap dari ibu menyusui inipun dinilai berperan dalam 

perbedaan ini. Faktor pengetahuan ibu juga berpengaruh dalam keberhasilan 

praktik pemberian ASI Eksklusif. 
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Salah satu faktor kegagalan ASI eksklusif yaitu ibu bekerja. Hasil 

penelitian Afraiana (2004) menunjukkan 32,59% ibu  berhenti menyusui karena 

alasan bekerja. Dari hasil Riskesdas 2013 ibu yang bekerja 89,6% memberikan 

Prelakteal susu formula  pada bayinya. 

 Tempat publik atau tempat umum biasanya para ibu akan malu untuk 

memberikan ASI kepada bayinya, sehingga akan menghambat program 

pemberian ASI Eksklusif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah 

sudah mewajibkan tempat publik untuk menyediakan ruang laktasi dengan 

mengeluarkan Permenkes no 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan 

Fasilitas Khusus Menyusui  Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu, tetapi belum semua 

tempat publik menyediakan ruang laktasi. Permenkes tersebut dikeluarkan karena 

menindaklanjuti pemenkes  Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu 

Ibu Eksklusif pasal 30 ayat 4. 

Ruang laktasi di tempat umum sangat penting karena telah kita ketahui 

bahwa tempat umum banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk beraktivitas baik 

dari masyarakat daerah itu sendiri ataupun dari luar daerah. Mall adalah salah satu 

jenis pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa  sebuah bangunan tertutup 

dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan-jalan yang teratur 

sehingga berada di antara toko-toko kecil yang saling berhadapan. Mall X 

merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang berada di kota Solo, dimana setiap 

harinya banyak orang yang berdatangan untuk berbelanja keperluan sehari-hari 

ataupun hanya sekedar jalan-jalan bersama keluarga, sehingga diperlukannya 

sebuah ruang laktasi untuk mempermudah para ibu yang membawa bayinya 
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berbelanja untuk disusui dan bisa untuk memerah air susu ibu ketika berbelanja 

tidak membawa bayinya atau bagi para ibu menyusui yang sedang bekerja di 

Mall. 

Tempat umum di Solo yang  ada Ruang Laktasinya yaitu Kecamatan, 

kelurahan, Mall , terminal Tirtonadi dan Stasiun Balapan. Mall di Solo yang 

pertama kali menyediakan Ruang Laktasi yaitu Mall X di Kota Solo. Ruang 

laktasi yang berada di Mall X di Kota Solo kurang berjalan dengan baik, karena 

tempat Ruang Laktasi berada di sudut ruangan dan banyak ibu yang tidak 

mengetahui apabila di Mall X tersebut terdapat Ruang Laktasi. Sedangkan Ruang 

Laktasi di terminal Tirtonadi sudah tidak berfungsi lagi karena sedang ada 

perbaikan bangunan di terminal Tirtonadi sehingga peneliti memilih tempat di 

Mall X di Kota Solo.  

Mall X di Kota Solo dibangun dengan konsep "The Life style Center". Yaitu 

mall dimana prestise konsumenya perihal aktivitas belanja diwujudkan dalam 

bentuk bangunan dengan konsep modern. Pengunjung Mall X di Kota Solo paling 

banyak no 2 di Kota Solo yaitu kurang lebih sebesar 1.500 orang per bulannya 

dengan fasilitas yang lengkap. Mall X di Kota Solo menyediakan pelayanan yang 

dilengkapi dengan fasilitas hiburan serta rekreasi keluarga bagi para pengunjung 

seperti shoping center, food court, restaurant, grand atrium, book store, cafe, kios 

perimeter, kid’s club, cyber game, tempat karaoke, bioskop,Studio Animax 

Cinema 5D dan fasilitas hiburan lainya. Studio Animax Cinema 5D yang 

beroperasi di Mall X di Kota Solo pertama di Kota Solo . Pengunjung Studio 
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Animax Cinema 5D kebanyakan adalah keluarga dan anak-anak. Sehingga 

pengunjung yang ingin berbelanja berbagai macam kebutuhan dengan aneka 

variasinya tanpa memakan banyak waktu dan lebih efisiensi biaya karena para 

pengunjung tidak perlu berpindah lokasi. Di Mall di Kota Solo juga menyediakan 

fasilitas umum seperti toilet, mushola, dan ruang laktasi. 

Ruang laktasi yang berada di Mall X di kota solo sudah berdiri sejak tahun 

2009 dan masih berfungsi sampai sekarang. Ruang laktasi di manfaatkan oleh ibu 

menyusui pengunjung Mall untuk menyusui bayinya dan untuk ganti popok. 

Fasilitas yang disediakan oleh pihak Mall di dalam Ruang laktasi yaitu meja, kursi 

dan meja ganti popok. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 5 

Juni 2015, di Mall X di kota Solo sudah menyediakan Ruang Laktasi sejak  2009 

sebelum pemerintah mewajibkan tempat pelayanan publik harus terdapatnya 

Ruang Laktasi. Ruang laktasi tersebut tersedia atas inisiatif dari Manajer Mall. 

Pihak Mall tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah tentang Ruang 

Laktasi. Fasilitas yang ada di Ruang Laktasi di Mall X di Kota Solo belum 

lengkap karena hanya  terdapat  meja, kursi dan meja ganti popok, sedangkan 

menurut UU no 15 tahun 2013 tentang Tata cara penyediaan fasilitas khusus 

menyusui dan atau memerah air susu ibu standar untuk Ruang ASI sekurang-

kurangnya meliputi meja, kursi, wastafel, sabun cuci tangan. Sedangkan untuk 

bangunan Ruang ASI sudah permanen, sudah keramik lantainya, ventilasi udara 

dan sirkulasi udara yang kurang, penerangan sudah cukup baik tetapi masih 

menyilaukan dan lingkungan masih dekat dengan kebisingan. Ruang laktasi di 
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Mall X di Kota Solo ditujukan untuk para ibu menyusui yang bekerja di Mall X di 

Kota Solo dan untuk para pengunjung Mall X di Kota Solo, akan tetapi pemakai 

Ruang Laktasi di Mall X di Kota Solo kebanyakan para pengunjung Mall X di 

Kota  Solo sedangkan untuk para ibu menyusui yang bekerja di Mall X di Kota 

Solo  ketika membawa bayinya saat bekerja jarang menggunakan Ruang Laktasi 

yang tersedia dan lebih memilih untuk menyusui di tempat dimana dia berada. 

Apabila bayinya tidak di bawa waktu bekerja, bayinya tidak mendapatkan ASI 

Eksklusif. Sedangkan angka pemberian ASI Eksklusif di kota Solo masih rendah 

yaitu pada tahun 2012 sebesar 40,9 % dan tahun 2013 sebesar 55,78%, angka itu 

masih jauh dari yang ditetapkan pemerintah Indonesia sebesar 80%. Padahal 

fasilitas tempat umum di kota Solo sudah memadai untuk pemberian ASI 

Eksklusif.  

Penelitian ini merupakan suatu analisis implementasi dari suatu kebijakan 

yang menitikberatkan pada proses pelaksanaan kebijakan karena kebijakan  

sebagai suatu proses (Subarsono, 2005:121). Proses pelaksanaan kebijakan disini 

adalah telaah mengenai pelaksanaan Ruang Laktasi di tempat umum. Sedangkan 

output kebijakan merupakan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kebijakan 

tersebut.  

Mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu 

kebijakan mencapai tujuannya perlu diadakan evaluasi. Evaluasi terdiri dari input, 

proses dan output, outcame, impact. Input bisa terdiri dari sumberdaya manusia, 

sumberdaya finansial, dan dukungan masyarakat, untuk proses terjadi bargaining 

dan negosiasi antar para aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, output 
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merupakan keluaran dari sebuah sistem kebijakan yang dapat berupa peraturan , 

kebijakan, pelayanan dan program. Sedangkan outcame adalah hasil suatu 

kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikannya 

suatu kebijakan dan yang terakhir impact adalah akibat lebih jauh pada 

masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan 

(Subarsono, 2005:121-122). 

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti menganalisis bagaimana 

Kebijakan Ruang laktasi di tempat umum diimplementasikan. Kebijakan yang 

diteliti difokuskan pada Implementasi Pelaksanaan Ruang Laktasi di Tempat 

umum di Mall X di kota Solo.  

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Bedasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang 

dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1.2.1 Rumusan Masalah umum 

Bagaimana implementasi kebijakan Ruang Laktasi di tempat umum 

khususnya Mall X di Kota Solo? 

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus 

1. Bagaimana komunikasi yang terjalin antara pelaksana kebijakan dan 

sasaran kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Ruang Laktasi di 

tempat umum khususnya di Mall X di Kota Solo? 

2. Bagaimana sikap dari seorang pemimpin dalam menindaklanjuti 

kebijakan Ruang Laktasi di tempat umum khususnya di Mall X di 

Kota Solo? 
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3. Bagaimana kondisi lingkungan dalam mendukung kebijakan Ruang 

laktasi di tempat umum khususnya di Mall X di Kota Solo? 

4. Bagaimana kesiapan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan 

Ruang Laktasi di tempat umum khususnya di Mall X di Kota Solo? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui penerapan pelaksanaan kebijakan ruang laktasi di 

Mall X di Kota Solo. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui bagaimana komunikasi yang terjalin antara pelaksana 

kebijakan dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan 

Ruang Laktasi di tempat umum khususnya di Mall X di Kota Solo.  

2. Mengetahui  bagaimana sikap dari seorang pemimpin dalam 

menindaklanjuti kebijakan Ruang Laktasi di tempat umum 

khususnya di Mall X di Kota Solo. 

3. Mengetahui bagaimana kondisi lingkungan dalam mendukung 

kebijakan Ruang laktasi di tempat umum khususnya di Mall X di 

Kota Solo. 

4. Mengetahui bagaimana kesiapan sumber daya dalam melaksanakan 

kebijakan Ruang Laktasi di tempat umum khususnya di Mall X di 

Kota Solo. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk : 

1.4.1 Dinas Terkait 

Sebagai bahan informasi dan acuan yang dapat digunakan dalam 

rumusan kebijakan yang akan diambil menyangkut terlaksananya 

program ASI eksklusif dan sebagai upaya untuk melakukan 

peningkatan kinerja aparat agar lebih baik.  

1.4.2 Ibu Menyusui 

Memberikan informasi kepada ibu bekerja yang menyusui tentang 

pentingnya memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya supaya 

bayinya mendapatkan asupan gizi yang mencukupi . 

1.4.3 Peneliti 

Menambah pengetahuan dalam melaksanakan penelitian tentang 

implementasi sebuah kebijakan serta mampu menganalisis faktor 

pendorong dan penghambat khususnya tentang Ruang Laktasi di 

tempat umum.  

1.5 KEASLIAN PENELITIAN 

Keaslian penelitian dapat digunakan untuk membedakan penelitian yang 

dilakukan sekarang dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya  

Tabel 1.1: Penelitian-penelitian yang Relevan dengan Penelitian ini 

N

o 

Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancanga

n 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1.  Analisis 

Faktor 

Keberhasil

Annisa 

Rizkianti

, 

2014, 

Industri 

Tekstil 

Jenis 

Penelitian 

Kualitatif 

Pengetahuan

, hak 

menyusui, 

Kurangny

a 

ketersedia
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an Praktik 

Pemberian 

ASI 

Eksklusif 

Di Tempat 

Kerja Pada 

Buruh 

Industri 

Tekstil Di 

Jakarta 

Rachmali

na, 

Prasodjo, 

Novianti 

Jakarta melalui 

wawancar

a 

mendalam 

dan FGD 

ketersediaan 

sarana ASI 

di tempat 

kerja, 

dukungan 

atasan kerja 

dan tenaga 

kesehatan 

an 

fasilitas 

ASI di 

tempat 

kerja, 

jenis 

pekerjaan 

dan 

kondisi 

lingkunga

n yang 

tidak 

menduku

ng 

 

2.  Kajian 

Implement

asi dan 

Kebijakan 

ASI 

Eksklusif 

dan 

Inisiasi 

Menyusui 

Dini di 

Indonesia 

Sandra 

Fikawati, 

Ahmad 

Syafiq 

2010, di 

Wilayah 

Puskesmas 

Kecamatan 

Jagakarsa 

Jakarta 

Selatan 

Penelitian 

Kualitatif 

Pendekata

n 

Observasi

onal 

Perencanaan 

Penggerakan

,dan 

Pengawasan 

Analisis 

kebijakan 

menunjuk

kan 

bahwa 

kebijakan 

mengenai 

ASI 

Eksklusif 

belum 

lengkap 

dan belum 

komprehe

nsif dan 

IMD 

belum 

secara 

eksplsit 

dimasuka

n dalam 

kebijakan 

 

3.  Kendala 

Pemanfaat

an Ruang 

ASI dalam 

Penerapan 

ASI 

Eksklusif 

di 

Kementria

Heni 

Handaya

ni 

2011, 

Kementria

n 

Pemberday

aan 

Perempuan 

dan 

Perlindung

an Anak 

Rapid 

Assessme

nt 

Prosedure 

Terikat: 

Penerapan 

ASI 

Eksklusif  

Bebas: 

Pemanfaatan 

Ruang ASI 

Kendala 

dari 

pemanfaat

an Ruang 

ASI yaitu 

karena 

beban 

kerja yang 

tinggi 
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Pemberday

aan 

Perempuan 

dan 

Perlindung

an Anak 

 

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi Di 

Tempat Umum  Di Kota Solo belum pernah dilakukan 

2. Variabel yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah 

komunikasi, Disposisi, sumber daya  dan kondisi lingkungan. 

3. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan rancangan 

deskriptif. 

1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilakukan di tempat umum yang ada di kota Solo, yaitu 

Mall X di Kota Solo. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari tahun 

2016. 

1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan 

Materi dalam penelitian ini adalah pengaruh pelaksanaan kebijakan 

ruang laktasi di tempat umum terhadap keberhasilan program ASI. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Kebijakan 

2.1.1.1 Pengertian Kebijakan 

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis 

besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan/kepemimpinan 

dan cara bertindak (Balai Pustaka, 2007). Menurut Ealau dan Pewitt 

(1973) (Edi Suharto, 2008), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang 

berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari 

yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut 

Titmuss (1974) (Edi Suharto,2008), kebijakan adalah prinsip- prinsip 

yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. Kebijakan 

adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk 

mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan 

konsisten untuk mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Carl Friedrich,  kebijakan  adalah  suatu  tindakan  

yang  mengarah  pada  tujuan  yang diusulkan oleh seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu 

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya 

mencari peluang- peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan 

sasaran yang diinginkan. Anderson merumuskan kebijakan sebagai 

langkah tindakan secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau 
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sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan 

tertentu yang dihadapi (Winarno,Budi,2002). 

2.1.1.2 Pengertian Kebijakan Publik 

Menurut Chief J.O (1981) (Abdul Wahab, 2005), kebijakan 

publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan 

tertentu yang diarahkan pada suatu  masalah  tertentu  yang  saling  

berkaitan  yang  memengaruhi  sebagian  besar warga masyarakat. 

Menurut Nugroho (2008), kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat 

oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk 

merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan Publik 

adalah strategi untuk mengantarkan    masyarakat  pada  masa  awal,  

memasuki  masyarakat  pada  masa transisi, untuk menuju pada 

masyarakat yang dicita-citakan. 

Karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa 

keputusan politik tersebut  dirumuskan  oleh  apa  yang  disebut  Easton  

(Agustino,  2006)  sebagai “otoritas” dalam sistem politik yaitu: “para 

senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, 

penasehat, para raja, dan sebagainya.” Selanjutnya  Easton  

menyebutkan  bahwa  mereka-mereka  yang  berotoritas  dalam sistem 

politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik itu adalah 

orang- orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan 

mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu di mana 

pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di 
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kemudian hari yang diterima serta mengikat sebagian besar anggota 

masyarakat selama waktu tertentu. 

2.1.1.3 Tahap-Tahap Pembuatan Kebijakan Publik 

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William N.Dunn, 

(2003) adalah sebagai berikut : 

1) Penyusunan Agenda (Agenda Setting) 

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat 

strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada 

ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan 

prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu 

berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan 

mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut 

berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari 

pada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk 

menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda 

pemerintah. 

Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai 

masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul 

karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai 

arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan 

pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut 

William N.Dunn (1999), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi 

dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan 
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maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua 

isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. 

2) Formulasi Kebijakan 

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian 

dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi 

didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang 

terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif 

atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan 

suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap 

perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat 

dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. 

3) Adopsi/ Legitimasi Kebijakan 

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada 

proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu 

masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan 

mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya 

bahwa tindakan pemerintah yang sah harus didukung. Legitimasi 

dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, dimana 

melalui proses ini, warga negara belajar untuk mendukung 

pemerintah. 

4) Implementasi Kebijakan 

Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit 

administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. 
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5) Penilaian / Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup 

substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi 

dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi 

kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan 

dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, 

evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-

masalah kebijakan program-program yang diusulkan untuk 

menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap 

dampak kebijakan. 

2.1.2 Implementasi 

2.1.2.1 Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan merupakan 

tahap yang paling penting dalam proses kebijakan. 

Beberapa definisi implementasi kebijakan yang dirangkum oleh Agustino 

(2006) adalah sebagai berikut : 

1. Bardach (Agustino, 2006:54) 

Implementasi kebijakan adalah cukup untuk membuat 

sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di 

atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata–kata dan 

slogan-slogan yang kedengarannya mengenakkan bagi telinga para 
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pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya, dan lebih sulit 

lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan orang. 

2. Metter dan Horn (1975) (Agustino, 2006:139) 

Implementasi kebijakan ialah tindakan-tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau 

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijakan. 

Dari   definisi   tersebut   di   atas   dapat   disimpulkan   bahwa   

implementasi kebijakan menyangkut minimal tiga hal yaitu: (1) adanya 

tujuan atau sasaran kebijakan, (2) adanya aktifitas atau kegiatan 

pencapaian tujuan dan (3) adanya hasil kegiatan (Agustino,2008). Hal ini 

sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester  dan  Stewart  

(2000)  (Agustino,  2006),  bahwa  implementasi  sebagai  suatu proses 

dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan 

dapat diukur  atau  dilihat  dari  proses  dan  pencapaian  tujuan  hasil  

akhir  (output)  yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin 

diraih. 

2.1.2.2 Model Implementasi kebijakan Publik 

Dalam implementasi kebijakan publik dikenal beberapa model, antara 

lain : 
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2.1.2.2.1 Model George C. Edwards III 

Menurut George C. Edwards, keberhasilan implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu (1) komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) 

Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. 

 

Gambar 2.1 Hubungan Variabel yang mempengaruhi implementasi (Subarsono, 

2005 : 91) 

Keterangan : 

1) Komunikasi 

Proses komunikasi terjadi antara pembuat kebijakan, pelaksana 

kebijakan dan sasaran kebijakan dimana dalam komunikasi tersebut 

terdapat penekanan pada dua aspek yaitu proses penyampaian dan 

kejelasan isi program. Kemampuan kerja pelaksana diturunkan dari 

variabel sumber daya. 

Dengan adanya komunikasi, implementor dapat menterjemahkan 

kebijakan-kebijakan yang ada dengan tepat, akurat, konsisten. Jika 
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pemberian informas mengenai kebijakan kurang jelas, maka akan 

menimbulkan kesalah pahaman diantara pembuat kebijakan dan 

implementornya. 

2) Sumber Daya 

Dengan adanya komunikasi, implementor dapat menterjemahkan 

kebijakan-kebijakan yang ada dengan tepat, akurat, dan konsisiten. Jika 

pemberian informasi mengenai kebijakan kurang jelas, maka akan 

menimbulkan kesalahpahaman diantara pembuat kebijakan dan 

implementornya. 

3) Disposisi 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila 

implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat 

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 

pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif 

yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi 

kebijakan juga menjadi tidak efektif. Edwards III memasukkan insentif 

dalam variabel disposisi sebagai salah satu cara untuk memotivasi para 

pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. 

Sikap merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan. 

Jika pelaksana kebijakan didasari oleh sikap positif terhadap kebijakan, 

besar kemungkinan dapat melaksanakan apa yang dikehendaki pembuat 
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kebijakan. 

4) Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan 

pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang 

rumit dan kompleks. Maka diperlukan birokrasi yang efektif dan efisien. 

Mencakup dua hal penting, yaitu mekanisme dan struktur 

organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi kebijakan biasanya 

ditetapkan melalui Standard Operating Procedurs (SOP), sedangkan 

struktur organisasi sejauh mungkin menghindari hal yang terlalu panjang, 

kompleks dan berbelit karena cenderung melemahkan pengawasan. Ini 

pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.   

Keempat variabel ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain 

dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. 

2.1.2.2.2 Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn 

Menurut meter dan horn dalam AG. Subarsono (2005: 99), ada 

enam variable yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:  

1.    Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus  jelas 

dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standard an sasaran 

kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah 

menimbulkan konflik antar agen implementasi 

2.    Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik 

sumberdaya manusia(human resources) maupun sumberdaya non-

manusia(non-human resourse).  
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3.    Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah 

program perlu dukungan dan koordinasi dengan intansi lain. Untuk itu 

diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu 

program 

4.    Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana 

adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola 

hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan 

memengaruhi implementasi suatu program. 

5.    Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya 

ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan. 

6.    Disposisi implementor/ sikap para pelaksana. Sikap mereka itu 

dipengaruhi oleh pendangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat 

pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya 

dan kepentingan-kepentingan pribadinya. disposisi implementasi kebijakan 

diawali  penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari 

pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. 

Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi 

kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara 

lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan 

pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, 

kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak 
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(acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap 

kebijakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn 

(Subarsono, 2005 : 100) 

2.1.2.2.3 Teori Mazmanian dan Sabatier 

Mazmanian dan Sabatier dalam AG. Subarsono (2005: 94), implementasi 

kebijakan dapat diklasifikan ke dalam tiga variable, yaitu :  

A. karakteristik masalah :  

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, disatu pihak 

ada masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan.di pihak lain 

ada masalah yang sulit di pecahkan 
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2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, ini berarti bahwa suatu 

program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok 

sasarannya adalah homogen. Sebaliknya jika kelompok sasaran adalah 

heterogen, maka implementasi program akan lebih sulit, karena 

tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap 

program relatif berbeda  

3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, sebuah program 

relative sulit di implementasikan apabila sasarannya mencakup semua 

populasi. Sebaliknya sebuah program akan relatif mudah 

diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu 

besar  

4. Cakupan perubahan prilaku yang diharapkan, sebuah program yang 

bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan labih 

mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk 

mengubah sifat dan prilaku masyarakat 

B. Karakteristik kebijakan :  

1. Kejelasan isi kebijakan, ini berarti bahwa makin jelas dan akin rinci 

kebijakan maka akan memudahkan implementor dalam memahami isi 

kebijakan dan menterjemahkan dalam tindakan nyata  

2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis 

3. Besarnya alokasi sumber daya financial terhadap kebijakan tersebut 

dalam hal ini mengenai sumber daya keuangan dan staf 
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4. Hubungan atau dukungan antar organisasi pelaksana, kegagalan 

program biasa disebabkan kurangnya koordinasi vertical dan 

horizontal antar instansi yang terlibat dalam suatu program 

5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana  

6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan dalam hal 

melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program-program, 

7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar yaitu masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Karena kebijakan yang 

melibatkan masyarakat akan lebih mudah untuk berhasil  di banding 

yang tidak melibatkan masyarakat  

C. Variabel Lingkungan: 

1. Kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemajuan teknologi, masyarakat 

yang sudah terbuka dan terdidik akan lebih mudah menerima 

program-program pembaruan di banding masyarakat yang tertutup 

dan tradisional. Demikian juga kemajuan tekhnologi akan membantu 

dalam keberhasilan proses implementasi program, karena program-

program tersebut dapat disosialisasikan dan di implementasikan 

dengan bantuan teknologi modern 

2. Dukungan public terhadap sebuah kebijakan, kebijakan yang bersifat 

insentif biasanya mudah mendapat dukungan public. Sebaliknya 

kebijakan yang bersifat dis-insentif akan kurang mendapat dukungan 

publik 
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3. Sikap dari kelompok pemilih 

4. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. 

Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan 

tujuan ang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling 

krusial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2005 : 95) 

Dalam penelitian ini menggunakan faktor-faktor yang terdapat pada 

model implementasi kebijakan. Ada dua model implementasi yang 

Mudah/Tidaknya Masalah 

Dikendalikan 

1. Kesulitan teknis 

2. Keragaman perilaku 

kelompok sasaran 

3. Prosentase kelompok sasaran 

dibanding jumlah populasi 

4. Ruang lingkup perubahan 

perilaku yang diinginkan 

Variabel diluar Kebijaksanaan yang 

Mempengaruhi Proses Implementasi 

1. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi 

2. Dukungan publik 

3. Sikap dan sumber-sumber yang 

dimiliki kelompok pemilih 

4. Dukungan dan pejabat atasan 

5. Komitmen dan keterampilan 

kepemimpinan pejabat-pejabat 

pelaksana 

Kemampuan Kebijaksanaan untuk 

Menstrukturkan Proses Implementasi 

1. Kejelasan dan konsistensi tujuan 

2. Digunakan teori kasual yang memadai 

3. Ketepatan alokasi sumber daya 

4. Keterpaduan hirerarki dalam dan diantara 

lembaga pelaksana 

5. Aturan-aturan keputusan dari badan 

pelaksana 

6. Rekruitmen pejabat pelaksana 

7. Akses formal pihak luar 

Tahap-Tahap Dalam Proses Implementasi (Variabel Tergantung) 

Output Kebijakan kepatuhan    Dampak nyata Dampak output    perbaikan 

dan badan-badan kelompok sasaran Output  sebagaimana    mendasar dalam 

 pelaksana  terhadap output  kebijakan dipersepsi    undang-undang 

   kebijakan 
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digunakan dalam peneltian ini yaitu model implementasi George Edwards 

III (komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi), dan model 

Implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dan Teori 

Mazmanian dan Sabatier . 

Dari kedua model implementasi yang telah dijelaskan tersebut, fokus 

dalam penelitian mengenai studi implementasi kebijakan Ruang Laktasi di 

Mall Solo Square Kota Surakarta meliputi komunikasi, sumberdaya, kondisi 

lingkungan, dan disposisi. 

2.1.3 Kebijakan Pemerintah Tentang Air Susu Ibu (ASI) 

Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air 

susu ibu eksklusif, pada pasal 30 ayat 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI 

sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan Menteri. 

Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus 

mendukung program ASI Eksklusif. Ketentuan mengenai dukungan program 

ASI Eksklusif di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau 

melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan 

pengusaha. Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum 

harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI 

sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan. Tempat sarana umum 

sebagaimana dimaksud terdiri atas:  
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1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

2. hotel dan penginapan; 

3. tempat rekreasi; 

4. terminal angkutan darat;  

5. stasiun kereta api; 

6. bandar udara;  

7. pelabuhan laut; 

8. pusat-pusat perbelanjaan; 

9. gedung olahraga;  

10. lokasi penampungan pengungsi; dan 

11. tempat sarana umum lainnya. 

Sedangkan tempat kerja sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan 

Pemerintah no 33 tahun 2012 tentang Asi Eksklusif adalah : 

1. Perusahaan; dan 

2. Perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Swasta. 

Penyelenggara tempat sarana umum berupa Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif 

dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan 

menyusui sebagai berikut: 

1. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan 

kepada semua staf pelayanan kesehatan;  
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2. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan 

menyusui tersebut; 

3. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan 

manajemen menyusui;  

4. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama 

persalinan;  

5. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun 

ibu dipisah dari bayinya;  

6. memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;  

7. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua 

puluh empat) jam;  

8. menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi; 

9. tidak memberi dot kepada Bayi; dan mendorong pembentukan kelompok 

pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah 

keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

2.1.4 Kebijakan Pemerintah Tentang Ruang Laktasi 

Menurut Peraturan menteri kesehatan republik indonesia Nomor 15 

tahun 2013 Tentang Tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui 

Dan/atau memerah air susu ibu Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara 

Tempat Sarana Umum harus mendukung program ASI Eksklusif. 

Dukungan tersebut dilakukan melalui: 

1. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI; 
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2. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI 

Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat 

Kerja;   

3. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program 

pemberian ASI Eksklusif; dan  

4. penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI. 

Dalam menyediakan Ruang ASI, Pengurus Tempat Kerja dan 

Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus memperhatikan unsur-unsur: 

1. perencanaan; 

2. sarana dan prasarana; 

3. ketenagaan; dan  

4. pendanaan 

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. Setiap 

Tempat Kerja dan Tempat Sarana Tempat Umum harus menyediakan 

sarana dan prasarana Ruang ASI sesuai dengan standar minimal dan sesuai 

kebutuhan. Persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagaimana dimaksud 

paling sedikit meliputi: 

1. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m dan/atau 

disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;  

2. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup; 

3. lantai keramik/semen/karpet; 
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4. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup; 

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

6. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan; 

7. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan; 

8. kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan  

9. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci 

peralatan. 

Penyediaan Ruang ASI di Tempat Sarana Umum harus sesuai standar 

untuk Ruang ASI. Standar untuk Ruang ASI sebagaimana dimaksud 

sekurang-kurangnya meliputi: 

1. kursi dan meja; 

2. wastafel; dan  

3. sabun cuci tangan. 

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.  

Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud harus telah 

mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.  Pelatihan konseling 

menyusui sebagaimana dimaksud  harus telah tersertifikasi mengenai 

modul maupun tenaga pengajarnya. 
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Pembinaan dan pengawasan  terhadap penyelenggaraan ruang ASI 

dapat dilakukan oleh Menteri, Menteri terkait, Kepala lembaga Pemerintah 

non kementerian, Gubernur dan Bupati atau Walikota sesuai dengan tugas, 

fungsi, dan kewenangan masing-masing. Pembinaan dan pengawasan 

ditujukan untuk meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja 

dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan progran pemberian 

ASI Eksklusif. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui 

advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis peningkatan pemberian ASI 

Eksklusif , dan monitoring serta evaluasi. 

Pendanaan untuk ruang lakatasi di tempat umum maupun di tempat 

kerja bisa bersumber dari tempat umum dan tempat kerja itu sendiri atau 

dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Tetapi dilarang bersumber dari produsen atau 

distributor susu formula bayi dan atau produk bayi lainnya.   

2.1.5 Pemberian ASI Di Tempat Bekerja Dan Tempat Umum 

2.1.5.1 Ruang ASI di Tempat Kerja 

Ibu-ibu pekerja terutama di sektor formal sering kali mengalami 

kesulitan memberi ASI eksklusif kepada bayinya karena keterbatasan 

waktu dan fasilitas menyusui ditempat kerja. Dampaknya, banyak ibu yang 

bekerja terpaksa beralih ke susu formula dan menghentikan pemberian 

ASI secara eksklusif. 
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Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan di antara dengan memberi 

kesempatan kepada pekerja perempuan yang masih menyusui untuk 

memberikan ASI kepada bayi atau anaknya selama jam kerja, 

menyediakan tempat untuk menyusui berupa ruang ASI dan tempat 

penitipan anak apabila kondisi tempat kerja memungkinkan, atau 

menyediakan ruang dan sarana prasarana untuk memerah dan menyimpan 

ASI ditempat kerja, agar ibu selama bekerja tetap dapat memerah ASI. 

Ruang ASI adalah ruang ketika ibu menyusui memerah ASI di tempat 

kerja. Adapun persyaratan untuk ruang ASI adalah : 

1. Lokasi bebas dari pajanan (kebisingan, polutan, dll) yang ada ditempat 

kerja 

2. Lingkungan cukup tenang, udara sejuk sehingga dapat memberikan 

rasa tenang kepada pekerja perempuan dalam menyusui atau memerah 

ASInya 

3. Luas ruangan minimal 3x4 m2, tertutup, ada pintu yang mudah dibuka  

/ ditutup 

4. Penerangan dalam ruangan cukup, tidak menyilaukan (intensitas 200 – 

500 lux) 

5. Sirkulasi udara cukup 

6. Kelembapan bekisar 30-50 %, maksimum 60% 

7. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci 

peralatan. 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sri Rejeki (2008) Praktik 

menyusui secara eksklusif dipengaruhi oleh persepsi dan pemahaman serta 

pengetahuan ibu tentang manfaat menyusui, pengawetan ASI dan 

bagaimana cara agar ASI tetap produksi secara baik. Berbagai perasaan 

dapat muncul karena ibu terpaksa meninggalkan bayinya di rumah, seperti 

perasaan tidak tega, berat, kasihan dan rasa penyesalan karena harus 

bekerja. Beberapa Ibu bekerja akan berupaya mencari jalan keluar untuk 

dapat menyusui bayinya secara eksklusif, seperti mengawetkan ASI, 

mencari pendukung pemberi ASI kepada bayinya dengan mengajari cara 

memberikan ASI setelah dihangatkan. Beberapa hambatan yang dirasakan 

ibu bekerja dalam praktik menyusui secara eksklusif adalah jarak rumah 

yang jauh, tidak ada fasilitas di tempat kerja agar ibu dapat menyusui 

bayinya. 

2.1.5.2 Ruang ASI di Tempat Umum 

Selain menjadi makanan pokok bagi bayi berusia 0-6 bulan ASI (Air 

Susu Ibu) juga memiliki berbagai macam manfaat, yakni sebagai imunitas 

tubuh bayi sehingga terlindung dari beberapa jenis penyakit, nutrisinya 

membantu mencerdaskan bayi dan bagi Ibu sendiri pemberian ASI dapat 

menurunkan probabilitas terkena kanker payudara dan rahim, menurunkan 

cadangan lemak, membantu mengecilkan rahim serta menumbuhkan 

jalinan kasih sayang antara ibu dan anak. 

ASI memiliki peranan penting dalam peningkatan generasi yang akan 

datang. Karena begitu pentingnya ASI di 6 bulan pertama, pemerintah pun 
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mencanangkan program ASI Ekslusif. Di antaranya perempuan dapat cuti 

untuk menyusui serta disediakannya sarana prasarana di fasilitas umum 

untuk ibu menyusui. 

Kebutuhan ruangan khusus untuk ibu menyusui bayi hingga 

mengganti popok sangat diperlukan di ruang publik seperti pusat 

perbelanjaan modern (mall), bandar udara (bandara), stasiun hingga 

terminal. Pojok ASI (ruang laktasi) harus dibangun sesuai dengan perintah 

undang-undang demi memberi keamanan sekaligus kenyamanan para ibu 

serta buah hatinya. 

2.1.6 Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif  

2.1.6.1 Pengertian ASI Eksklusif 

Secara alamiah, seorang ibu mampu menghasilkan Air Susu Ibu (ASI) 

segera setelah melahirkan. ASI diproduksi oleh alveoli yang merupakan 

bagian hulu dari pembuluh kecil air susu. ASI merupakan makanan yang 

paling cocok bagi bayi karena mempunyai nilai gizi yang paling tinggi 

dibandingkan dengan makanan bayi yang dibuat oleh manusia ataupun 

susu yang berasal dari hewan seperti susu sapi, susu kerbau, atau susu 

kambing. Pemberian ASI secara penuh sangat dianjurkan oleh ahli gizi 

diseluruh dunia. Tidak satupun susu buatan manusia (susu formula) dapat 

menggantikan perlindungan kekebalan tubuh seorang bayi, seperti yang 

diperoleh dari susu kolostrum (Kristiyansari, 2009).  
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Air susu ibu selain sebagai sumber nutrisi dapat memberi 

perlindungan kepada bayi melalui berbagai zat kekebalan yang 

dikandungnya. Walaupun ibu dalam kondisi kekurangan gizi sekalipun, 

ASI tetap mengandung nutrisi esensial yang cukup untuk bayi dan mampu 

mengatasi infeksi melalui komponen sel fagosit dan imunoglobulin 

(Munasir dan Kurniati, 2008). Sedangkan menurut Roesli (2005) ASI akan 

merangsang pembentukan daya tahan tubuh bayi sehingga ASI berfungsi 

pula sebagai imunisasi aktif. 

Tabel 2.1 Perbandingan antimikroba ASI dan susu sapi (Matondang, dkk, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian ASI yang dianjurkan adalah ASI eksklusif selama 6 bulan 

yang diartikan bahwa bayi hanya mendapatkan ASI saja tanpa makanan 

atau minuman lain termasuk air putih (Matondang, dkk, 2008). Pemberian 

ASI secara eksklusif dianjurkan untuk jangka waktu setidaknya selama 4 

bulan, tetapi bila mungkin sampai 6 bulan (Roesli, 2005).  

No Kandungan ASI Susu Sapi 

1 Laktoferin   + + + +  + 

2 Lisozim  + + + + + 

3 sIgA  + + + + + 

4 IgG  + + + + + 

5 Komplemen + + + + + 

6 Laktoperoksidase + + + + + 
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Idealnya bayi yang diberi ASI eksklusif tidak terkena diare karena 

ASI merupakan makanan alami yang ideal bagi bayi dan sesuai dengan 

kondisi sistem pencernaan bayi yang belum matur (pada bayi 0-6 bulan) 

sehingga tidak menyebabkan alergi pada bayi. Namun ada juga bayi yang 

diberi ASI eksklusif terkena diare baik jarang maupun sering. Hal ini bisa 

terjadi karena beberapa faktor baik dari bayi maupun perilaku ibu.  

2.1.6.2 Tujuh Langkah Keberhasilan ASI Eksklusif  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Howard (2007) tentang infant 

formula distribution and advertising in pregnancy menemukan bahwa 38% 

ibu terpapar susu formula sejak mengandung dan 90% ibu mendapat 

promosi susu formula dari petugas kesehatan sesaat setelah melahirkan. 

Sehingga praktik tentang ASI Eksklusif dapat terhambat. 

Menurut Roesli (2005), langkah-langkah yang terpenting dalam 

persiapan keberhasilan menyusui secara eksklusif adalah sebagai berikut:  

1. Mempersiapkan payudara, bila diperlukan.  

2. Mempelajari Air Susu Ibu (ASI) dan tatalaksana menyusui.  

3. Menciptakan dukungan keluarga, teman dan sebagainya.  

4. Memilih tempat melahirka yang “sayang bayi” seperti “rumah 

sakit sayang bayi” atau “rumah bersalin sayang bayi”.  

5. Memilih tenaga kesehatan yang mendukung pemberian ASI 

secara eksklusif.  
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6. Mencari ahli persoalan menyusui seperti Klinik Laktasi dan 

atau konsultasi laktasi, untuk persiapan apabila kita menemui 

kesukaran.  

7. Menciptakan suatu sikap yang positif tentang ASI dan 

menyusui. 

2.1.6.3 Hambatan Memberikan ASI Eksklusif 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Foo LL, SJS Queck, MT 

Lim, M Deurenberg-Yap (2005) di Singapura tentang prevalensi dan 

praktik menyusui yang menujukkan bahwa sikap ibu berhubungan dengan 

praktek pemberian ASI karena ibu yang menganggap bahwa ASI 

merupakan makanan terbaik untuk bayi dan berencana untuk memberikan 

ASI selama 6 bulan. Sehingga ada beberapa kendala yang sering menjadi 

alasan ibu tidak memberikan  ASI Eksklusif diantaranya: 

1. Produksi ASI Kurang 

Ada 2 hal yang dapat diyakini sebagai tanda kurang yaitu: 

1) Pada bulan pertama berat badan bayi meningkat kurang dari 

300 gram. (dalam 1 minggu pertama kelahiran berat badan 

bayi masih boleh turun sampai 10 % dan dalam kurun waktu 

2 minggu sudh kembali ke berat badan semula), sedangkan 

pada bulan kedua sampai bulan keenam kurang dari 500 gram 

per bulan, atau bayi belum mencapai berat lahirnya pada usia 

2 minggu. 
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2) Bayi mengeluarkan urine yang pekat, baunya tajam. Dengan 

kekerapan kurang dari 6 kali per hari. 

2. Faktor Psikologis Ibu 

Persiapan psikologis ibu sangat menentukan keberhasilan 

menyusui. Ibu yang tidak mempunyai keyakinan mampu 

memproduksi ASI umumnya akhirnya memang produksi ASI 

nya berkurang. Stres, khawatir, ketidak bahagiaan ib pada 

periode menyusui sangat berperan dalam mensukseskan 

pemberian ASI Eksklusif. Peran keluarga dalam meningkatkan 

percaya diri ibu sangat besar. 

3. Faktor Fisik Ibu 

Faktor fisik ibu seperti ibu sakit, lelah, ibu yang 

menggunakan pil kontrasepsi atau alat kontrasepsi lain yang 

mengandung hormon, ibu menyusui yang hamil lagi, peminum 

alkohol, perokok, atau ibu dengan kelainan anatomis payudara 

dapat mengurangi produksi ASI. 

4. Faktor Bayi 

Ada beberapa faktor kendala yang bersumber pada bayi 

sakit, prematur, dan bayi dengan kelainan bawaan. 

5. Ibu kurang memahami tata laksana laktasi yang benar 

Ibu sering kurang memahami tata laksana yang benar, 

misalnya pentingnya memberikan ASI, bagaimana ASI keluar 

(fisiologi menyusui), bagaimana posisi menyusui dan perlekatan 
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yang baik sehingga bayi dapat menghisap secara efektif dan ASI 

dapat keluar dengan optimal, termasuk cara memberikan ASI 

bila ibu harus berpisah dengan bayinya. 

Bila bayi terpisah dengan ibu untuk sementara waktu, ibu 

memerah ASI nya dan diberikan kepada bayinya dengan sendok 

atau cangkir. Sebaiknya tidak menggunakan dot karena akan 

mempersulit bayi bila kembali menyusu (bingung puting).  

6. Ibu ingin menyusui kembali setelah bayi diberi formula 

(relaktasi) 

Relaktasi merupakan suatu keadaan ibu yang telah berhenti 

menyusui ingin memulai menyusui kembali. Biasanya setelah 

tidak menyusu beberapa lama, produksi ASI akan berkurang, 

dan bayi akan mals menyusu dari ibunya apalagi jika ia sudah 

diberikan miniman melalui botol. Untuk mengembalikan agar 

abyi dapat menyusu dari ibu kembali, kita dapat menggunakan 

alat yang disebut „suplementer‟. Suplementer menyusui adalah 

alat yang digunakan sebagai suplemen kepada bayi saat bayi 

menyusu pada payudara yang kurang memproduksi ASI.  

7. Ibu hamil lagi padahal masih menyusui 

Menyusui eksklusif adalah salah satu cara kontrasepsi, 

sehingga biasanya ibu jarang hamil lagi selama menyusui. Akan 

tetapi seandainya ibu hamil lagi saat masih menyusui, maka 

dianjurkan : 
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1) Bila bayi belum berusia 6 bulan, terus menyusui karena ASI 

masih merupakan makanan tunggal. 

2) Bila bayi berusia 6-12 bulan, terus menyusui karena ASI 

masih merupakan makanan utama. 

3) Bila bayi sudah berusia lebih dari 12 bulan, boleh sapih. 

8. Ibu bekerja 

Ibu bekerja bukan merupakan alasan untuk menghentikan 

pemberian ASI eksklusif. Ibu yang ingin kembali bekerja 

diharapkan berkunjung ke Klinik Laktasi untuk menyiapkan 

cara memberikan ASI bila bayi harus ditinggal : 

1) Siapkan pengasuh bayi sebelum ibu mulai bekerja kembali. 

2) Berlatihlah memerah ASI sebelum ibu bekerja kembali. ASI 

yang diperah dapat dibekukan untuk persediaan apabila ibu 

mulai bekerja. ASI beku dapat disimpan antara 1-6 bulan, 

bergantung dari jenis lemari es nya. Di dalam lemari es 2 

pintu ASI beku dapat disimpan lebih dari 3 bulan. 

3) Latihlah pengasuh bayi untuk terampil memberikan ASI 

perah dengan cangkir. 

4) Hindari pemakaian dot/empeng karena kemungkinan bayi 

akan menjadi “bingung putting”. 

5) Susuilah bayi sebelum ibu berangkat bekerja, dan pada sore 

hari segera setelah ibu pulang, dan diteruskan pada malam 

hari. 
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6) Selama dikantor, perah ASI setiap 3-4 jam dan disimpan di 

lemari es, diberi label tanggal dan jam ASI diperah. ASI yang 

disimpan dalam lemari es pendingin dapat bertahan selama 

2x24jam. ASI perah ini akan diberikan esok harinya selama 

ibu tidak di rumah. ASI yang diperah terdahulu diberikan. 

7) ASI yang disimpan di lemari es perlu dihangatkan sebelum 

diberikan kepada bayi dengan merendamnya dalam air 

hangat. ASI yang sudah dihangatkan tidak boleh 

dikembalikan ke dalam lemari es. Maka yang dihangatkan 

adalah sejumlah yang habis diminum bayi satu kali. 

Apabila ASI yang diperah kemarin tidak mencukupi kebutuhan bayi 

sampai ibu kembali dari kerja, dapat digunakan ASI beku yang sudah 

disiapkan sebelumnya. ASI beku ini kalau akan diberikan harus 

ditempatkan di lemari es pendingin supaya mencair dan harus digunakan 

dalam 24 jam. 
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2.2 KERANGKA TEORI 

Berdasarkan hasil penelaahan kepustakaan dan mengacu pada konsep 

dasar tentang kebijakan Pemerintah tentang Ruang Laktasi di Tempat 

Umum, maka kerangka teoritis dalam penelitian.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Teori [Modifikasi dari Model Implementasi Model George 

C. Edwards III , Mazmanian dan Sabatier, Van Meter dan Van horn 

(Subarsono,2005)]
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 ALUR PIKIR 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Pikir 
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3.2 FOKUS PENELITIAN 

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang 

bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang 

diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya 

(Moeleong, 2006:97). 

Dalam penelitian kualitatif permasalah yang akan dikaji dinamakan 

fokus penelitian. Penelitian yang akan dilakukan berfokus pada 

pelaksanaan implementasi kebijakan ruang laktasi di tempat umum.  

3.3 JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah (Moleong, 2010:6). Rancangan penelitian yang 

digunakan adalah study kasus yang hendak mendalami suatu kasus 

tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan 

beraneka sumber informasi (Raco, 2010:49). Dan selain itu penelitian ini 

juga akan mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 
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3.4 SUMBER INFORMASI 

3.4.1 Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara 

langsung secara mendalam kepada pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan kebijakan Ruang Laktasi di Tempat Umum di Mall X di 

Kota Solo tim pembina dan tim pelaksana kebijakan Ruang Laktasi 

di Tempat umum. Data primer juga diperoleh melalui observasi.  

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel dengan cara mengambil subjek dan bukan 

berdasarkan pada strata, random atau daerah tetapi berdasarkan atas 

adanya tujuan tertentu dan pertimbangan pribadi peneliti sendiri 

(Sugiyono, 2013: 124). Jika sampelnya adalah purposive, semakin 

besar jumlah sampel maka sangat penting untuk informasi pembaca 

(Goodyear, Jewiss, Usinger and Barela, 2014: 62). Cara pemilihan 

informan pada penelitian ini tidak diarahkan pada jumlah tetapi 

berdasarkan asas kesesuaian dan kecukupan. Informan utama dalam 

penelitian ini yaitu Manajemen Mall X di Kota Solo dan Ibu 

menyusui pengunjung mall.  

Tetapi jika data yang diperoleh dari informan awal belum 

mampu memberikan informasi yang memuaskan, maka ditentukan 

penambahan informasi lain yang dapat di gunakan sebagai sumber 
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data dengan pertimbangan tertentu menggunakan teknik snowball 

sampling . Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama 

menjadi besar (Sugiyono, 2013). Informan sowball disini yaitu 

Kelurahan Pajang. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder digunakan sebagai pelengkap dan penunjang data 

primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:  

1. Data cakupan ASI dari Riskesda. 

2. Data cakupan ASI dari buku Profil Dinas Kesehatan Kota Solo. 

3. Data dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

3.5 INSTRUMEN PENELITIAN DAN TEKNIK PENGAMBILAN 

DATA 

Instrumen penelitian adalah perangkat yang digunakan untuk 

mengungkan data. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah 

penelitian sendiri. Sebagai alat bantu dalam pengumpulan data juga 

digunakan Panduan Wawancara dan  Lembar Observasi. Panduan 

wawancara tersebut sudah disusun secara tertulis sesuai dengan masalah, 

kemudian digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi. 

Lembar observasi disusun secara tertulis sesuai dengan Permenkes 

nomor 15 tahun 2013 dalam menyediakan ruang laktasi. 

Sedangkan teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah 

wawancara secara mendalam (in-depth Interview). 
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3.6 PROSEDUR PENELITIAN 

3.6.1 Tahap Pra-Penelitian 

Pada tahap pra-penelitian, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan studi pustaka dengan mencari data awal melalui dokumen-

dokumen yang relevan, sehingga didapatkan rumusan masalah yang 

ingin diteliti.  

2. Penyusunan rancangan awal penelitian. 

3. Melakukan koordinasi dan proses perijinan penelitian dengan petugas 

Dinas Kesehatan Kota Solo, Puskesmas dan Mall X di Kota Solo. 

4. Pemantapan desain penelitian, fokus penelitian dan pemilihan 

informan. 

5. Mempersiapkan instrumen penelitian. 

3.6.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengambilan data di lapangan 

dengan menggunakan metode wawancara terhadap informan  

implementasi kebijakan Ruang laktasi di tempat Umum. Wawancara 

dalam penelitian ini bersifat mendalam dan menggunakan jenis pertanyaan 

semi terstruktur yang terdapat di pedoman wawancara. Dokumentasi 

dalam penelitian ini dapat direkam dalam catatan lapangan dengan 

menggunakan camera digital dan handphone. 

3.6.3 Tahap Pasca Penelitian 
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Pada tahap ini, peneliti telah memperoleh data dari hasil wawancara 

dan Observasi, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Kemudian 

dilakukan penyajian data secara deskriptif dan penarikan kesimpulan dari 

hasil penelitian. 

3.7 PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA  

Uji validitas adalah suatu uji yang menunjukan alat ukur benar-benar 

mengukur apa yang diukur (Sugiyono, 2013: 173). Validitas dari alat 

pengumpul data diperlukan agar alat pengumpul data tersebut memberi 

data yang valid. 

Uji validitas pada penelitian pendekatan kualitatif ini menggunakan 

pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan 

dengan menggunakan teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu 

(Rose, 2011: 82). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, seperti ahli yang 

berdiskusi dengan informannya untuk menguji kebenaran. Triangulasi 

dengan sumber dapat dilakukan dengan cara:  

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 
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3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa atau orang yang 

berpendidikan menengah atau orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.  

Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan cara yang ke-4 dan ke-

1 yaitu membandingkan hasil wawancara dengan pandangan orang 

pemerintahan yang dilakukan dengan wawancara pihak Dinas Kesehatan 

Kota Solo dan Puskesmas Pajang , serta membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara. 

3.8 TEKNIK ANALISIS DATA 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal 

penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, 

kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari 

wawancara, observasi, editing, mengklasifikasikan, ereduksi, selanjutnya 

aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  model analisis data 

Miles dan Huberman  yaitu model analisis interaktif (Sugiyono,2012).  

3.8.1 Reduksi Data  

Setelah peneliti melakukan pengambilan data di lapangan, maka akan 

diperoleh suatu data. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data 
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melalui reduksi data. Reduksi data merupakan proses merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan 

dengan langkah mengurangi atau menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. 

Reduksi data digunakan untuk menghasilkan hipotesis mengenai 

komposisi dari hasil lapangan (Sarstedt and Mooi, 2014: 236). Sehingga 

memberikan gambaran data yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengambilan data selanjutnya serta mencarinya bila 

diperlukan.  

3.8.2 Penyajian Data 

Dalam penelitian ini, penyajian data yang digunakan adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. Penyajian data akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami. 

3.8.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai 

melakukan usaha untuk menarik simpulan dan verifikasinya berdasarkan 

semua hal yang trdapat dalam reduksi atau sajian datanya. Penarikan 

kesimpulan dalam penelitian ini dibuat didasarkan pada pemahaman 

terhadap data-data yang telah disajikan dengan menggunakan kalimat yang 

mudah dipahami dan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa proses analisis 

dengan tiga komponen yang ada yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
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penarikan simpulan atau verifikasi, saling menjalin dan dilakukan secara 

terus menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 
4.1 GAMBARAN UMUM 

4.1.1 Gambaran Umum Mall X di Kota Solo  

Mall X di Kota Solo ini terletak di Jalan Brigjend. Slamet Riyadi No. 451-

455 Solo dan terdiri atas 5 lantai, juga merupakan sebagai pusat perbelanjaan 

cukup besar dan lengkap di Kota Solo yang sering dikunjungi oleh para 

masyarakat di Solo dan sekitar Solo. Mall X di Kota Solo dibangun dengan 

konsep "The Life style Center". Yaitu mall dimana prestise konsumenya perihal 

aktivitas belanja diwujudkan dalam bentuk bangunan dengan konsep modern. 

Mall X di Kota Solo menyediakan pelayanan yang dilengkapi dengan 

fasilitas hiburan serta rekreasi keluarga bagi para pengunjung seperti shoping 

center, food court, restaurant, grand atrium, book store, cafe, kios perimeter, 

kid’s club, cyber game dan fasilitas hiburan lainya. Sehingga pengunjung yang 

ingin berbelanja berbagai macam kebutuhan dengan aneka variasinya tanpa 

memakan banyak waktu dan lebih efisiensi biaya karena para pengunjung tidak 

perlu berpindah lokasi. Di Mall di Kota Solo juga menyediakan fasilitas umum 

seperti toilet, mushola, dan ruang laktasi. 

Ruang laktasi yang berada di Mall X di kota solo sudah berdiri sejak tahun 

2009 dan masih berfungsi sampai sekarang. Ruang laktasi di manfaatkan oleh ibu 

menyusui pengunjung Mall untuk menyusui bayinya dan untuk ganti popok. 

http://www.jalansolo.com/wisata-belanja-solo-square-solo.html
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Fasilitas yang disediakan oleh pihak Mall di dalam Ruang laktasi yaitu meja, kursi 

dan meja ganti popok.  

4.1.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan 

Februari 2016 dengan metode kualitatif.  Data yang digunakan adalah data primer 

dan data sekunder. Pengumpulan data primer didapatkan dari wawancara 

mendalam terhadap informan-informan yang dipilih. Data sekunder didapatkan 

dari pengkajian literatur-literatur yang relevan. Data yang terkumpul kemudian 

dibuat transkripnya, diberi kode kemudian dikategorikan. Setelah dikategorikan 

kemudian semua data disandingkan, dilakukan triangulasi antara satu sumber data 

dengan sumber data lainnya untuk kemudian diambil kesimpulan akhir. 

4.2 HASIL PENELITIAN 

4.2.1 Karakteristik Informan 

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang dari berbagai golongan 

berbeda yaitu 2 orang dari pihak Mall X di Kota Solo yaitu Kepala Departemen 

sipil Mall X di Kota Solo dan Karyawan Mall X yang menyusui  ; 5 orang dari ibu 

menyusui pengunjung Mall X di Kota Solo ;1 orang dari pihak Kelurahan Pajang 

yaitu Sekretaris Desa; 1 orang dari Pihak Dinas Kesehatan Kota Solo yaitu Kepala 

seksi perbaikan gizi masyarakat; 1 orang dari Puskesmas Pajang yaitu Nutrition 

dan Konselor ASI. Karakteristik informan yang dikumpulkan meliputi nama 

informan, pekerjaan, pendidikan dan jenis kelamin. Informan terdiri atas 1 laki-

laki dan 9 perempuan. Pendidikan informan bervariasi yaitu SMA sebanyak 1 
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orang, D3 sebanyak 5 informan, D4 sebanyak 1 informan, S1 sebanyak 3 

informan. Karakteristik informan dapat dilihat pada tabel 4.1 

 

Tabel 4.1 Karakteristik Informan 

No Informan Jabatan Umur Jenis Kelamin Pendidikan 

Informan Utama 

1. Informan 1 Kepala Departemen sipil 

Mall X di Kota Solo  

27 th Perempuan S1 

2. Informan 2 Ibu Rumah Tangga (ibu 

menyusui pengunjng 

Mall) 

29 th Perempuan D3 

3. Informan 3 Karyawan Swasta (ibu 

menyusui pengunjung 

Mall) 

32 th Perempuan D3 

4. Informan 4 Karyawan BUMD (ibu 

menyusui pengunjung 

Mall) 

33 th Perempuan S1 

5. Informan 5 Ibu Rumah Tangga (ibu 

menyusui pengunjung 

Mall) 

32 th Perempuan D3 

6. Informan 6 Ibu Rumah Tangga (ibu 

menyusui pengunjung 

Mall) 

29 Perempuan D3 

7.  Informan 7 Karyawan Mall X di 

Kota Solo 

27 Perempuan S1 

8. Informan 8 Sekertaris Desa Pajang 48 th Perempuan SMA 

Informan Triangulasi 

9. Triangulasi 

1 

Kepala Seksi Perbaikan 

Gizi Masyarakat Dinas 

Kesehatan Kota Solo 

40 th Laki-laki D4  

10. Triangulasi 

2 

Nutrition dan Konselor 

ASI Puskesmas Pajang 

42 th Perempuan D3  

 

4.2.2 Penyampaian Informasi 

Penyampaian informasi dilakukan melalui komunikasi. Mengingat  pentingnya 

penyampaian informasi, maka kepada informan diajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan pemahaman mereka mengenai pentingnya komunikasi. Ada 3 hal yang 
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ditanyakan, yaitu penyaluran (transmisi), kejelasan dan konsistensi dari informasi 

(penjelasan). 

4.2.2.1  Penyaluran Informasi 

Sebagian besar informan (6 informan dari 8 informan) tidak mengetahui 

adanya kebijakan mengenai ruang laktasi di tempat umum. Berikut petikan 

pernyataannya: 

 

Tidak mengetahui mbak kalau ada peraturan pemerintah yang mewajibkan 

tempat umum untuk menyediakan Ruang Laktasi dan Belum pernah sama 

sekali mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan Ruang Laktasi di tempat 

umum. (informan 1) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hal ini sesuai dengan wawancara kepada pihak Dinkes dan Puskesmas 

sebagai triangulasi yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat umum dan pihak Mall, berikut petikan wawancaranya: 

 

 

 

Saya mengetahui kalau tempat umum diwajibkan menyediakan ruang 

laktasi  dari internet tapi saya lupa peraturan itu no berapa dan tahun 

berapa dan saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan 

ruang laktasi ini. (informan 3)  

 

Iya pihak kami tahu kalau ada kebijakan ruang laktasi di tempat pelayanan 

publik, tahu nya ya dari pihak Puskesmas Pajang yang melakukan 

sosialisasi kemari. (informan 8) 
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Kebijakan ini merupakan kebijakan yang sudah berlangsung lama. 

Permenkes tentang ruang laktasi  dibuat sejak tahun 2012. Informasi belum  

tersalurkan dengan benar karena banyak informan yang belum mengetahui tentang 

peraturan ruang laktasi ditempat umum walaupun sudah ada yang mengetahuinya 

dari internet. 

Berdasarkan petikan diatas  permasalahan dalam penyaluran informasi 

adalah tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah kepada pihak Mall maupun 

kepada masyarakat luas, sehingga penyaluran informasi dalam kebijakan ini tidak 

tersampaikan dengan baik. 

4.2.2.2  Kejelasan Informasi 

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendukung program ASI Ekslusif 6 

bulan, untuk memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif dan untuk 

meningkat peran serta keluarga, masyarakat, pemerintah daerah. Namun  dari 

seluruh  informan yang mengetahui tujuan dari kebijakan ini, tidak ada yang tahu 

bagaimana tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah air 

Pihak Dinkes hanya sekali melakukan sosialisasi kepada fasilitas 

kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit kemudian pihak 

Puskesmas mensosialisasikan kepada pihak kecamatan dan kelurahan. 

Sedangkan untuk masyarakat , pihak kami tidak pernah melakukan 

sosialisasi. (triangulasi 1) 

Pihak Puskesmas hanya melakukan sosialisasi ke Kelurahan yang ada 

di wilayah kerja kami. (triangulasi 2) 
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susu ibu. Hal ini berarti informasi disampaikan secara tidak jelas. Berikut 

petikannya: 

 

Ruang laktasi yaitu ruang untuk ibu menyusui, ganti popok dan 

memerah ASI dan saya tidak tahu apa saja persyaratan dalam 

menyelenggarakan ruang laktasi di tempat umum khususnya di Mall. 

(informan utama) 

 

Pernyataan informan sesuai dengan wawancara kepada Dinkes dan 

Puskesmas sebagai triangulasi, berikut petikannya: 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas semua informan tidak ada yang 

mengetahui mengenai persyaratan dalam penyediaan fasilitas yang ada di ruang 

laktasi di tempat umum. 

4.2.2.3  Konsistensi Informasi 

Kesamaan informasi yang diterima dari berbagai media informasi 

menunjukkan konsistensi informasi. Informasi disampaikan kepada pelaksana 

kebijakan melalui berbagai media komunikasi, seperti sosialisasi dan rapat. 5 

informan tidak mengetahui adanya kebijakan ini, artinya informasi tidak 

konsisten. Berikut petikan jawaban informan: 

 

Dari pihak Dinkes hanya mengetahui tentang kebijakan harus 

disediakan ruang laktasi di tempat umum yaitu Permenkes no 33 tahun 

2012, pihak kami tidak mengetahui kalau ada Permenkes yang 

mengatur tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui. 

(triangulasi ) 
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Upaya yang dilakukan yaitu mensosialisasikan peraturan pemerintah 

tentang ruang laktasi kepada fasilitas kesehatan, sosialisasi dilakukan 

sekali . (triangulasi 1) 

Kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak Pemerintah 

tentang peraturan ruang laktasi di tempat umum. (informan 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan informan sesuai dengan wawancara kepada Dinkes dan 

Puskesmas sebagai triangulasi, berikut petikannya: 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan petikan diatas  permasalahan dalam konsistensi informasi 

adalah informasi tidak tersampaikan secara merata. 

4.2.3 Ketersediaan Sumber Daya  

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber 

daya manusia, material dan peraturan/ pedoman. 

 

Dari pihak kami tidak pernah melakukan sosialisasi ke Mall. 

(triangulasi 2) 

Saya nyari tahu sendiri, tanya kepada bagian informasi mbak. Ya kalo 

memanfaatkan ruang laktasi ya pas kesini dan anak nangis minta 

Tidak tahu mbak kalau ada ruang laktasi di Mall ini. Belum pernah 

mengunjungi ruang laktasi yang ada disini. (informan 4) 

ya dari rekan kerja mb, tetapi saya tidak menggunakan ruang laktasi di 

sini karena tempatnya terlalu jauh dari ruang kerja saya yaitu di lantai 

1 sedangkan saya di lantai 4. (informan 7) 
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4.2.3.1  Ketersediaan Dana 

Semua informan pemerintah maupun pihak tempat umum mengatakan 

sumber dana untuk implementasi kebijakan tersebut didapatkan dari tempat umum 

itu sendiri. Berikut petikan jawaban dari informan : 

Dana untuk ruang laktasi berasal dari pihak Mall sendiri , tidak ada campur 

tangan dari pemerintah. (informan 1) 

 

 

 

 

Pernyataan informan sesuai dengan wawancara kepada Dinkes dan 

Puskesmas sebagai triangulasi, berikut petikan wawancara:  

 

Dari pihak pemerintah tidak mengeluarkan dana kepada tempat umum dalam 

penyediaan ruang laktasi. Karena tempat umum seperti mall itu milik swasta, 

bukan milik pemerintah. (triangulasi) 

Dana untuk ruang laktasi di Mall X di Kota Solo berasal dari pihak Mall 

sendiri karena Mall adalah milik swasta bukan milik Pemkot, kalau ruang publik 

milik pemerintah maka dana dari Pemerintah Kota.  

4.2.3.2  Tersedianya Fasilitas (Sarana Prasarana) 

Informan dari pihak Mall mengatakan bahwa tidak mengetahui ada 

permenkes yang mengatur mengenai persyaratan dalam menyediakan ruang 

laktasi di tempat umum, sehingga mengakibatkan tidak tersedianya fasilitas yang 

Kalau masalah dana waktu pendirian ya dari pemerintah ya mb dari 

PEMKOT, tapi untuk perawatannya ya kami mengambil dana lain-lain. 

(informan 8) 
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Kendala kami dalam menyediakan ruang laktasi yaitu kendala di 

fasilitasnya hanya ada meja , kursi dan meja untuk ganti popok. (informan 

1) 

benar dan memadai di tempat umum dan belum semua tempat umum 

menyediakan ruang laktasi. Berikut petikan jawaban dari informan: 

 

 

 

 

 

 

Masyarakat kurang puas terhadap fasilitas yang telah disediakan oleh pihak 

Mall X di Kota Solo di ruang laktasi. Seharusnya ruang laktasi ditempat umum 

minimal harus menyediakan meja, kursi, wastafel dan sabun cuci tangan 

sedangkan di Mall X di Kota Solo hanya menyediakan meja dan kursi. 

4.2.4 Sikap  implementator 

Hanya satu informan mengatakan bahwa pernah ada koordinasi antara pihak 

pemerintah dengan pihak tempat umum. Berikut petikan jawaban dari informan: 

 

“...Tidak ada koordinasi antara Mall dengan Dinkes maupun Puskesmas 

dari awal berdirinya ruang laktasi yaitu tahun 2009.  

Dari pihak Mall juga tidak mengetahui bagaimana respon dari 

masyarakat mengenai ruang laktasi yang ada disini... “(informan 1) 

 

 

 

 

Belum ada wastafel , popok, sabun cuci tangan, minyak telon dan 

ruangannya panas, pengap dan belum ada gordennya, kalau bisa setiap 

lantainya disediakan ruang laktasi. (informan 6) 

Ya koordinasinya hanya pada saat sosialisai itu saja mb dan pada saat 

ruang laktasi berdiri pihak Puskesmas datang sekali untuk melihat 

ruang laktasi yang ada dikelurahan. (informan 8) 
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Pernyataan informan sesuai dengan wawancara kepada Dinkes dan 

Puskesmas sebagai triangulasi, berikut petikan wawancara:  

 

Tidak ada koordinasi antara Dinkes dengan Mall karena pihak Dinkes 

berkoordinasi dengan Puskesmas dan belum dibentuknya tim khusus 

untuk pembinaan dan pengawasan untuk Ruang Laktasi di tempat 

umum karena tidak ada anggaran dana untuk itu dari pusat maupun 

Pemkot. Dan pengawasan hanya dilakukan oleh pihak Puskesmas dan 

itu hanya sekedar memantau apakah tempat umum di wilayah kerjanya 

sudah menyediakan ruang laktasi apa belum dan kalau sudah apakah 

ruang laktasi berfungsi atau tidak.  (triangulasi 1) 

 

 

 

 

Berdasarkan petikan wawancara diatas permasalahan dalam sikap 

implementator adalah tidak adanya koordinasi antara Pemerintah dengan pihak 

Mall dan belum dibentuknya tim khusus untuk pembinaan dan pengawasan 

terhadap kebijakan ruang laktasi ini. 

4.2.5 Kondisi Lingkungan 

Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, lingkungan tempat dioperasikan 

ini sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Lingkungan 

ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam dan fisik atau 

geografis. 

 

 

“...Tidak ada koordinasi antara Puskesmas dengan Mall karena 

keterbatasan waktu dan sumber daya manusia...” (triangulasi 2) 
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4.2.5.1 Dukungan Publik 

Informan dari Pihak pemerintah dan informan dari tempat umum 

mengatakan bahwa tidak pernah dilakukan sosialisasi ke masyarakat umum 

tentang kebijakan ruang laktasi di tempat umum dan tidak pernah melakukan 

survey terhadap masyarakat apakah masyarakat tahu tentang kebijakan ruang 

laktasi di tempat umum dan bagaimana dukungan masyarakat terhadap peraturan 

ini. Berikut petikan jawaban dari informan: 

 

 

 

 

“...membantu karena ibu sekarang bisa menyusui di tempat publik tidak 

takut lagi bayi menangis ketika main dan tidak menyusui di sembarang 

tempat lagi dan kalau bisa Ruang laktasi jangan di pojokan dan setiap 

lantainya ada...” (informan 2)  

 

Pernyataan informan sesuai dengan wawancara kepada Dinkes dan 

Puskesmas sebagai triangulasi, berikut petikan wawancara: 

 

“...mendukung program ASI Eksklusif  6 bulan sehingga ketika ibu 

menyusui sedang berada di tempat umum dan ingin memberikan ASI 

kepada bayinya ada ruang tersendiri tidak di sembarang tempat dan 

pihak Dinkes tidak mengetahui bagaimana dukungan publik terhadap 

kebijakan ini...” (triangulasi) 

 

“...karena membantu ibu yang ketika main ke mall tidak khawatir lagi 

ketika membawa bayinya dan tidak menyusui di sembarang tempat. 

selama ini kami tidak mengetahui siapa saja pengunjung ruang laktasi 

di Mall Solo Square...” (informan 1)  
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Dukungan publik terhadap kebijakan ruang laktasi di tempat umum ini 

adalah sangat mendukung karena dengan adanya ruang laktasi di tempat umum ini 

dapat membantu ibu dalam menjalankan program ASI Eksklusif 6 bulan kepada 

bayinya. 

4.2.5.2 Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi  

Informan dari Pihak pemerintah dan informan dari tempat umum 

mengatakan bahwa tidak pernah dilakukan survey terhadap masyarakat apakah 

masyarakat tahu tentang kebijakan ruang laktasi di tempat umum dan bagaimana 

dukungan masyarakat terhadap peraturan ini. Berikut petikan jawaban dari 

informan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan informan sesuai dengan wawancara kepada Dinkes sebagai 

triangulasi, berikut petikan wawancara: 

 

 

“...Pemerintah disini menurut saya kurang mendukung kebijakan ruang 

laktasi ini ya, Kalau antusias dari masyarakat sendiri tentang ruang laktasi 

yang ada di Mall kami ini ya lumayan lah, pengunjung ruang laktasi 

biasanya di hari weekend yaitu sabtu dan minggu dalam satu hari 

pengunjung minimal 2 ibu-ibu...” (Informan 1) 

Dengan adanya peraturan tentang ruang laktasi ini sebagai bukti bahwa 

pemerintah mendukung program ASI Eksklusif tetapi pemerintah kurang 

fokus terhadap peraturan ini karena tidak adanya sosialisasi ke masyarakat 

umum tentang kebijakan ruang laktasi ini.(Informan 4) 
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Berdasarkan petikan wawancara diatas permasalahan dalam kondisi sosial, 

politik dan ekonomi adalah tidak adanya dukungan dari pemerintah unuk 

melaksanakan kebijakan ruang laktasi di tempat umum karena tidak adanya 

sosialisasi dari Pemerintah ke masyarakat dan ke Mall X di Kota Solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“...tidak mengetahui secara pasti tempat umum mana saja yang telah 

menyediakan ruang laktasi yang pasti tempat publik yang menyediakan 

ruang laktasi di Solo yaitu seluruh Kecamatan dan Kelurahan. Kami tidak 

pernah melakukan survey kepada masyarakat ...” (Triangulasi 1) 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

5.1.1 Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Tempat Umum 

Kebijakan ruang laktasi merupakan kebijakan pemerintah agar 

menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak 

dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan, dengan memperhatikan 

pertumbuhan dan perkembangannya, memberikan perlindungan kepada ibu 

dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan 

ASI Eksklusif, dan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, 

Pemerintah  Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif. 

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari seluruh proses 

kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana 

bagus  yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. 

Berdasarkan data yang ada hingga saat ini ruang laktasi di tempat umum yang 

ada di Kota Solo yaitu di Mall, terminal Tirtonadi, Stasiun Balapan dan seluruh 

Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Solo.   

Secara jujur dapat dikatakan bahwa kebijakan negara apapun 

sebenarnya mengandung risiko untuk gagal. Kebijakan yang direkomendasikan 

oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti 

berhasil dalam implementasinya. Keberhasilan implementasi kebijakan 

ditentukan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat serta 
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berbagai variabel yang kompleks yang saling berhubungan satu sama lain 

(Subarsono, 2005).   

Kebijakan ini merupakan kebijakan yang melibatkan berbagai instansi 

seperti Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah, Fasilitas kesehatan,  juga 

penyelenggara tempat publik dan masyarakat. Selain itu banyak variabel yang 

mempengaruhinya, seperti penyampaian informasi, ketersediaan sumber daya , 

dana, sikap implementator, dukungan publik dan tersedianya infrastruktur fisik 

yang cukup.  

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam dan telaah 

dokumen yang didukung oleh hasil observasi tentang Implementasi Kebijakan 

Ruang Laktasi di Tempat Umum di Kota Solo yaitu di Mall, peneliti dapat 

memberikan gambaran bagaimana implementasi ruang laktasi di tempat umum 

di salah satu Mall yang ada di Kota Solo berdasarkan penyaluran informasi, 

sumberdaya, sikap implementator dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi 

implementasi serta dikaitkan dengan teori-teori berdasarkan sumber pustaka. 

5.1.2 PENYAMPAIAN INFORMASI 

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan 

mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa 

yang menjadi tujuan dan apa yang menjadi sasaran kebijakan yang harus 

diinformasikan kepada kelompok sasaran secara jelas (Subarsono, 2005).  

 Dalam penelitian ini penyampaian informasi dilakukan melalui 

komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu 

pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya 

(Wiryanto, 2004). Istilah komunikasi berasal dari kata Latin  Communis yang 
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berarti  sama, communicatio atau communicare yang berarti membuat sama. 

Jadi yang terlibat dalam komunikasi ini adalah manusia.menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia mengartikan komunikasi sebagai pengiriman dan penerimaan 

pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud 

dapat dipahami. Secara sederhana komunikasi dapat terjadi apabila ada 

kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan (Rohim, 

2009).  Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, berarti  kita berusaha agar  

apa yang disampaikan kepada orang lain tersebut menjadi miliknya. 

5.1.2.1 Penyaluran Informasi 

Proses penyaluran informasi yang baik akan mengurangi terjadinya 

miskomunikasi sehingga akan mangurangi terjadinya penyimpangan 

implementasi. Oleh karena itu apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan 

harus disalurkan kepada kelompok sasaran. Kebijakan melibatkan berbagai 

instansi sebagai kelompok sasarannya. Masing-masing instansi harus 

melakukan tugasnya sesuai dengan proporsi tugasnya masing-masing. Masing-

masing bertanggung jawab terhadap terlaksananya kebijakan ini. 

 Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hanya dari pihak 

kelurahan yang mengetahui dari sosialisasi Puskesmas Pajang dan hanya satu 

informan dari ibu menyusui pengunjung mall saja yang sudah mengetahui 

adanya kebijakan ruang laktasi di tempat umum melalui internet. Informan lain 

tidak mengetahui, karena pihak Dinkes hanya memberikan sosialisasi kepada 

fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas lalu pihak Puskesmas 

mensosialisasikan kepada tempat publik yang ada di wilayah kerjanya, tetapi 

pihak puskesmas hanya mensosialisasikan kepada kelurahan, tidak 
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memberikan sosialisasi kepada pihak mall karena keterbatasan waktu dan 

keterbatasan sumberdaya manusia .  

 Informasi tersebut sudah tersalurkan dengan benar dan komunikasi 

mengenai adanya kebijakan ini sudah ditransmisikan dengan tepat serta 

terdapat banyak cara untuk mensosialisasikan kebijakan yaitu dengan 

mempublikasikan seremoni penandatanganan naskah kebijakan publik, berita 

di media masa, seminar, dan sarana lainnya seperti buklet, leaflet, dan lain 

sebagainya.  

Dari informasi yang berhasil diperoleh, hanya 1 orang informan yang 

menyatakan mendapatkan informasi ini melalui forum sosialisasi. Informan 

lainnya mendapatkan informasi melalui internet. Artinya sosialisasi yang 

dilakukan Dinkes melalui tatap muka dengan fasilitas kesehatan seperti 

Puskesmas dan Rumah Sakit serta Puskesmas melalui  tatap muka dengan 

pihak Kelurahan belum berhasil, mungkin juga belum tepat sasaran. Tetapi 

inipun mengindikasikan bahwa di zaman sekarang, dengan kemajuan 

teknologi, informasi bisa didapatkan dari media elektronik, dimana orang tidak 

lagi harus meninggalkan tempat menuju lokasi tertentu hanya untuk 

mendapatkan informasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran dari 

kebijakan belum memenuhi target. Hal ini dapat dibuktikan oleh Yuliana 

Saptiti Sari (2013) bahwa Sasaran dalam pelaksanaan program masih terbatas 

sehingga tidak optimal untuk dapat mencapai target.   

Internet dari sudut pandang ilmu komunikasi belum mempunyai status 

yang pasti sebagai media komunikasi. Internet memilki tiga fasilitas utama 
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yang digunakan dalam berkomunikasi, yaitu electronic mail, websites serta 

internet relay chatt. Websites lebih digunakan sebagai media komunikasi 

massa dengan unique point berupa periodisasi, pesan yang universal dan up to 

date informations. Internet memungkinkan pengguna komputer diseluruh dunia 

untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi (Sidharta, 2006).   

5.1.2.2 Kejelasan Informasi 

Kejelasan komunikasi merupakan informasi yang diterima oleh 

komunikan (penerima) harus jelas tidak ambigu atau tidak membingungkan, 

agar implementasi berjalan dengan lancar. Maka petunjuk pelaksanaannnya 

harus diterima dan dikomunikasikan dengan baik. Perlu diyakini bahwa seluruh 

instansi yang terlibat memahami dengan benar maksud dan tujuan kebijakan 

dan keadaan ini harus dipertahankan selama proses implementasi.   

Tujuan kebijakan ini yaitu untuk mendukung program ASI Ekslusif 6 

bulan, untuk memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif dan untuk 

meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan 

pemerintah. Namun tidak semua informan mengetahui adanya persyaratan 

dalam mendirkan Ruang laktasi di tempat umum dalam Permenkes 15/2013 

tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah air 

susu ibu. Padahal di dalam permenkes di jelaskan di dalam ruang laktasi di 

tempat umum minimal harus menyediakan meja, kursi, wastafel dan sabun cuci 

tangan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, semua informan utama 

maupun informan triangulasi informan tidak mengetahui kalau ada persyaratan 

dalam menyediakan ruang laktasi di tempat umum. Hal ini berarti edukasi dan 

pengarahan belum dilakukan kepada pelaksana kebijakan hingga pelaksana 
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kebijakan belum memahami secara mendalam maksud dan tujuan dari 

kebijakan, dan tidak dapat mengkomunikasikan dengan baik.   

Permenkes 33/2012 dan Permenkes 15/2013 dibuat dengan 

memandang „jauh kedepan‟, yaitu untuk mendukung program ASI Ekslusif 6 

bulan, untuk memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif dan untuk 

meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan 

pemerintah. Namun saat ini, karena penyampaian informasi yang tidak jelas, 

menyebabkan konsep memandang „jauh kedepan‟ ini menjadi hilang, yang ada 

adalah hanya ada penyediaan ruang laktasi di tempat umum saja, tidak ada 

tindaklanjutnya seperti pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

ruang laktasi di tempat umum. Sehingga penggunaan ruang laktasi di tempat 

umum tidak maksimal, banyak ibu menyusui pengunjung Mall dalam 

memberikan ASI di sembarang tempat.  

5.1.2.3 Konsistensi informasi 

Konsistensi informasi adalah informasi yang diterima pelaksana 

kebijakan harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan dan dijalankan. Jika 

perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan 

kebingungan bagi pelaksana kebijakan di lapangan. Konsistensi informasi 

artinya perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus 

konsisten dan jelas, tidak berubah-ubah. Perintah yang berubah-ubah dan 

mendua akan menyebabkan kebingungan saat pelaksanaannya (Subarsono, 

2005).   
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengetahui 

tentang kebijakan ruang laktasi di tempat umum. Hanya dari pihak Dinkes, 

Kelurahan dan pihak Puskesmas saja yang tahu kalau ada kebijakan ruang 

laktasi di tempat umum, dari masyarakat hanya satu ibu menyusui pengunjung 

Mall yang tahu melalui internet tentang kebijakan ini.  Ruang laktasi yang ada 

di Mall X di Kota Solo sudah dimanfaatkan oleh ibu-ibu menyusui pengunjung 

Mall, tetapi tidak semua ibu menyusui menggunakannya karena hanya 

sebagian ibu-ibu yang mengetahui kalau ada ruang laktasi di Mall X di Kota 

Solo. 

 Pihak yang mengetahui tentang kebijakan ini hanya mengetahui 

sebatas ada peraturan tentang ruang laktasi di tempat umum tidak mengetahui 

secara mendetail persyaratan apa saja yang harus ada di ruang laktasi di tempat 

umum. Dari data yang ada diketahui bahwa hingga saat ini ruang laktasi di 

tempat umum yang ada di Kota Solo hanya ada di Mall, Stasiun Balapan, 

Terminal Tirtonadi, Kecamatan dan kelurahan se-Kota Solo. Padahal kebijakan 

ini sudah dicanangkan sejak tahun 2012,  berarati sudah berjalan 3 tahun. 

Belum semua tempat umum menyediakan ruang laktasi ini bisa disebabkan 

oleh komunikasi yang tidak jelas dan konsisten. 

5.1.3 KETERSEDIAAN SUMBER DAYA  

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya 

institusi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi 

oleh berbagai variabel yang kompleks, dan masing-masing variabel tersebut 

saling berinteraksi satu sama lain (Wahab, 2008). Disamping komunikasi 
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seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sumberdaya merupakan variabel 

yang juga mempengaruhi implementasi kebijakan.   

Sumberdaya dapat berupa sumber daya manusia (SDM), sumber daya  

material, dan infrastuktur lainnya seperti peraturan dan buku-buku pedoman. 

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 

tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, 

implementasi tidak akan berjalan efektif. 

5.1.3.1 Tersedianya Fasilitas (Sarana Prasarana) 

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan yang 

dapat memperlancar terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan 

dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terikat dengan tugas-

tugas yang ditetapkan. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam 

implementasi kebijakan. Sarana seperti ruang laktasi yang telah disediakan 

oleh Mall X di Kota Solo sudah mampu mengimplementasikan kebijakan 

Ruang laktasi ditemapat umum. Untuk fasilitas fisik di Mall X di Kota Solo 

berdasarkan observasi peneliti hanya ada meja, kursi dan meja untuk ganti 

popok, fasilitas fisik yang dimiliki Mall X di Kota Solo kurang lengkap. 

Informan dari pihak pemerintah dan pihak Mall mengatakan bahwa 

tidak mengetahui ada permenkes yang mengatur mengenai persyaratan dalam 

menyediakan ruang laktasi di tempat umum, sehingga mengakibatkan tidak 

tersedianya fasilitas yang benar dan memadai di ruang laktasi di tempat umum 

dan belum semua tempat umum menyediakan ruang laktasi. 

Masyarakat kurang puas terhadap fasilitas yang telah disediakan oleh 

pihak Mall di ruang laktasi karena fasilitas yang ada di ruang laktasi di Mall 
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hanya meja, kursi dan meja ganti popok. Seharusnya ruang laktasi ditempat 

umum  menurut Permenkes no 15 tahun 2013 tentang tata cara penyediaan 

fasilitas khusus menyusui dan atau memerah air susu ibu minimal harus 

menyediakan meja, kursi, westafel dan sabun cuci tangan, tetapi menurut hasil 

observasi fasilitas yang ada hanya meja dan kursi. Dan juga terdapat 

persyaratan kesehatan untuk ruang laktasi , menurut Permenkes no 15 tahu 

2013 persyaratan kesehatan tersebut yaitu tersedianya ruangan khusus dengan 

ukuran minimal 3x4 m ; ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah 

dibuka/ditutup; lantai keramik/semen/karpet; memiliki ventilasi dan sirkulasi 

udara yang cukup; bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi; 

lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan; penerangan dalam ruangan 

cukup dan tidak menyilaukan; kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 

60%; dan tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci 

peralatan. Tetapi ruang laktasi yang ada di Mall X di Kota Solo belum 

memenuhi persyaratan kesehatan tersebut. Dibuktikan dengan pernyataan 

informan dari ibu menyusui yang mengatakan bahwa ruang laktasi bising, 

panas dan pengap. Fasilitas sarana prasarana di ruang laktasi sangat penting, 

hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulli Aulia Ruki 

(2011) selain pentingnya keberadaan sebuah ruang ibu dan anak bukan hanya 

menjadi penunjang suksesnya program menyusui ekslusif namun juga dapat 

menjadikan sebuah motivasi ibu dengan didukungan kegiatan tersebut oleh 

banyak kalangan. Sebuah interior ruang ibu dan anak yang didesain dengan 
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mempertimbangkan aspek teknis dan non-teknis akan membangun perasaan 

atau mood si ibu dalam memberikan asinya untuk anaknnya. 

 Menurut hasil observasi yang telah dilakukan peneliti belum tersedia 

wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan, 

lingkungan tidak cukup tenang masih dekat dari kebisingan dan tidak memiliki 

ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup. Sehingga  dapat disimpulkan jika 

fasilitas sarana prasarana di ruang laktasi yang ada di Mall X di Kota Solo 

kurang baik dan lengkap. 

5.1.3.2 Ketersediaan Dana  

Dana merupakan faktor penting dalam penentuan implementasi suatu 

kebijakan. Menurut Edward III, terbatanya anggaran yang tersedia 

menyebabkan kualitas pelayanan yang sehrusnya diberikan kepada sasaran 

juga terbatas. Terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping kebijakan tidak bisa 

dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran juga menyebabkan 

disposisi para pelaku kebijakan rendah.  

Mazmanian dan Sabatier seperti dikutip oleh (Subarsono, 2005:97) 

mengatakan bahwa sumber daya keuangan merupakan faktor krusial yang 

mendukung dalam kebijakan. Sumber daya finansial menjadi sangat penting 

dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program atau kebijakan, 

bahkan terkadang program memerlukan budget yang banyak untuk 

menghasilkan program atau kebijakan yang berkualitas pula.  

Menurut informan dari pemerintah maupun dari pihak Mall dana 

dalam melaksanakan kebijakan ini berasal dari pihak tempat umum sendiri, 
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pemerintah tidak membantu mengenai dana, karena hanya tempat umum yang 

milik pemerintah saja seperti terminal dan stasiun yang diberi bantuan dana 

oleh pemerintah kota, sedangkan untuk tempat umum milik swasta dana dari 

pemilik tempat umum. Tapi pihak Mall sendiri belum menyediakan dana 

khusus untuk perawatan ruang laktasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana 

untuk dari pendirian sampai perawatan ruang laktasi yang ada di Mall X di 

Kota Solo berasal dari tempat umum itu sendiri tidak ada bantuan dari 

Pemerintah maupun sponsor dari pihak swasta. 

5.1.4 SIKAP IMPLEMENTATOR 

Sikap disini adalah sikap para pelaksana yang mendukung kebijakan 

yang telah ditetapkan. Menurut Edward III kecenderungan-kecederungan atau 

disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting 

bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai 

kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi 

maka terdapat kemungkinana yang besar implementasi kebijakan akan 

terlaksana sesuai keputusan awal. Demikian sebaliknya jika para pelaksana 

bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan akan 

menghadapi kendala yang serius. Apabila implementator memiliki disposisi 

yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa 

yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.  

Berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk 

menyelesaikan kebijakan publik tersebut, kecakapan saja tidak mencukupi 

tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi 
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menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan 

dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi 

kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas 

kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan (Setyadi dan Iwan 

Tritenty,2005).  

Hasil penelitian menunjukan bahwa Mall telah menyediakan Ruang 

Laktasi sejak tahun 2009 sebelum Pemerintah mengeluarkan kebijakan Ruang 

Laktasi di Temapat Umum. Pihak Mall mengatakan kalau mereka 

menyediakan ruang laktasi karena ruang laktasi merupakan bagian dari fasilitas 

publik yang harus ada di Mall. Dan tidak adanya koordinasi antara pihak 

Pemerintah dengan Pihak Mall. Pemerintah yaitu Dinkes berkoordinasi dengan 

Puskesmas dan pihak Puskesmaslah yang harusnya berkoordinasi dengan 

tempat umum, tetapi kenyataannya tidak ada koordinasi antara Puskesmas 

dengan pihak Mall karena keterbatasan waktu dan sumber daya manusia dari 

pihak Puskesmas, pihak Puskesmas hanya berkoordinasi dengan pihak 

Kelurahan.  

Tidak pernah diadakan survey kepuasan kepada pengunjung tentang 

ruang laktasi yang ada di Mall X di Kota Solo dan dari pihak Mall juga tidak 

menyediakan daftar hadir untuk pengunjung ruang laktasi yang ada di Mall X 

di Kota Solo. Dari pihak Pemerintah juga belum dibentuk tim khusus untuk 

pembinaan dan pengawasan terhadap ruang laktasi yang ada tempat umum, 

karena tidak ada anggaran khusus dari pusat maupun dari Pemkot untuk 

membentuk tim khusus, dari pihak Pemerintah hanya memantau saja apakah di 
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tempat umum sudah ada ruang laktasinya atau belum kalau sudah apakah 

sudah berjalan dengan baik dan benar dan tugas memantau itu dari pihak 

Puskesmas. Tugas memantau ini dititipkan kepada Puskesmas karena tidak ada 

anggaran khusus dan hampir disetiap kecamatan ada satu Puskesmas sehingga 

mempermudah dalam memantau. 

Menurut hasil observasi belum disediakan konselor ASI di ruang 

laktasi yang ada di Mall X di Kota Solo. Pihak Mall juga menyatakan bahwa 

tidak mengetahui kalau di ruang laktasi yang ada di tempat umum harus 

menyediakan konselor ASI. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sara 

Javanparast (2011) mengatakan bahwa  tempat penitipan  anak memiliki 

kebijakan khusus untuk mendukung program menyusui ASI. Sikap 

Implementator disini positif karena sudah mendirikan ruang laktasi sebelum 

pemerintah mewajibkan tempat umum menyediakan ruang laktasi walaupun 

pihak mall tidak mengetahui tentang kebijakan ruang laktasi di tempat umum, 

tetapi pihak Mall kurang fokus dalam menjalankan kebijakan ini hal itu 

dibuktikan dengan pihak Mall tidak mengetahui siapa saja pengunjung ruang 

laktasi yang berada di Mall. 

5.1.5 KONDISI LINGKUNGAN 

Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, lingkungan tempat 

dioperasikan ini sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan. Lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, 

hankam dan fisik atau geografis. Menurut Akib (2010: 27)  kebijakan 

lingkungan merupakan setiap tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan 
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pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu dibidang lingkungan 

serta bagaimana cara dan dengan sarana apa pengelolaan lingkungan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. 

5.1.5.1 Dukungan Publik 

Keberhasilan sebuah kebijakan juga ditentukan oleh dukungan dan 

partisipasi dari masyarakat, sehingga dengan suka rela melaksanakan suatu 

kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Mazmanian dan Sebatier 

dalam Subarsono (2005:98) Kebijakan yang memberikan insentif biasanya 

mudah mendapatkan dukungan publik, sebaliknya apabila kebijakan yang 

bersifat dis-insentif kurang mendapatkan dukungan publik .  

Dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi anggota masyarakat 

dalam pelaksanaan suatu kebijakan adalah : pertama, faktor-faktor yang 

menyebabkan masyarakat melaksanakan suatu kebijakan publik; (1) respek 

anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan 

pemerintah; (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; (3) adanya 

keyakinan suatu kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh 

pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu serta melalui prosedur yang 

benar; (4) adanya kepentingan pribadi; (5) adanya kekuatan hukuman-

hukuman tertentu bila tidak dilaksanakan kewajiban; (6) masalah waktu. 

kedua, faktor-faktor masyarakat tidak melaksanakan kebijakan : (1) kebijakan 

yang bertentangan dengan sistem nilai masyarakat; (2) adanya konsep ketidak 

patuhan selektif terhadap hukum; (3) keanggotaan seseorang dalam suatu 
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perkumpulan atau kelompok; (4) keinginan untuk mencari untung yang cepat; 

(5) adanya ketidak pastian hukum. 

 Berbagai faktor itu, jelas sekali bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi dalam implementasi kebijaksanaan publik. hal ini berkait pula 

dengan efektifnya suatu kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh islamy, 

(2000 : 107) bahwa suatu kebijaksanaan negara akan menjadi efektif bila 

dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota 

masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi 

anggota masyarakat itu bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh 

pemerintah atau negara. Dengan demikian kalau mereka tidak 

bertindak/berbuat sesuai dengan keinginan pemerintah/negara itu, maka 

kebijaksanaan negara menjadi tidak efektif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ruang laktasi ini 

memiliki respon yang positif dari pemerintah, pihak Mall maupun dari 

masyarakat. Informan dari Pihak pemerintah dan informan dari Mall X di 

Kota Solo mengatakan bahwa pentingnya ruang laktasi di tempat umum 

karena membantu ibu yang ketika main ke mall tidak khawatir lagi ketika 

membawa bayinya dan untuk mendukung program ASI Eksklusif  6 bulan 

sehingga ketika ibu menyusui sedang berada di tempat umum dan ingin 

memberikan ASI kepada bayinya ada ruang tersendiri tidak di sembarang 

tempat. Begitu juga ibu menyusui pengunjung Mall X di Kota Solo 

mengatakan bahwa ruang laktasi di tempat umum itu penting karena ibu 

sekarang bisa menyusui di tempat publik tidak takut lagi bayi menangis ketika 
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main dan tidak menyusui di sembarang tempat lagi. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Anissa Rizkianti (2014) buruh yang ada di perusahaan tidak 

mendapatkan hak dan fasilitas untuk menyusui di tempat kerja. Mereka 

seringkali merasa kesulitan untuk memerah ASI selama jam kerja sehingga 

ASI lebih banyak dikeluarkan di kamar mandi, bahkan di antaranya dibuang. 

Sehingga mereka tidak mendapatkan tempat untuk memeras ASI nya , mereka 

berharap dengan adanya fasilitas untuk mendukung ASI Eksklusif sehingga 

mereka mendukung untuk berjalannya kebijakan ruang laktasi ini. 

Informan  dari pihak  Pemerintah maupun pihak Mall tidak 

mengetahui bagaimana dukungan publik terhadap kebijakan ruang laktasi ini, 

karena mereka tidak pernah melakukan survey kepada masyarakat tentang 

dukungan publik terhadap kebijakan ruang laktasi ini. Seharusnya Pihak Mall 

menyediakan daftar hadir untuk mengetahui siapa saja pengunjung ruang 

laktasi di Mall dan mengetahui apa kritik dan saran dari para pengunjung 

ruang laktasi, tetapi pihak Mall belum menyediakan daftar hadir itu sehingga 

pihak Mall tidak mengetahui bagaimana reaksi publik terhadap ruang laktasi 

yang ada di Mall. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah dan masyarakat 

sangat mendukung dengan adanya kebijakan ruang laktasi di tempat umum. 

5.1.5.2 Kondis Sosial , Politik dan Ekonomi 

Menurut Meter dan Horn  dalam Subarsono (2005:101) Variabel ini 

mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok 

kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik 

para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik 
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yang ada di lingkungan. Keberhasilan implementasi mungkin akan lebih sulit 

dicapai mengingat perbedaan-perbedaan kondisi sosio-ekonomi setempat. 

Menurut Mazmain dan Sabatier dalam Subarsono (2005:98) 

masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima 

program-program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih 

tertutup dan tradisional.  

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, pada dukungan 

publik  terhadap kebijakan ruang laktasi ini cukup baik terlihat dari respon dari 

masyarakat yang sangat mendukung kebijakan ruang laktasi di temapat umum. 

Tetapi salah satu informan menyatakan bahwa pemerintah daerah setempat 

kurang memberikan dukungan terhadap kebijakan ruang laktasi ditempat 

umum karena tidak dilakukannya sosialisasi ke tempat umum maupun ke 

masyarakat tentang kebijakan ruang laktasi ditempat umum, hal ini 

membuktikan bahwa dukungan dari semua aspek lingkungan sekitar, 

masyarakat, maupun pemerintah merupakah hal yang penting, bukan hanya 

menjadi tanggung jawab pelaksana dalam penyelenggaraan program. 

Lingkungan sosial dan ekonomi di Mall X di Kota Solo cukup kondusif tetapi 

tidak dengan lingkungan politiknya. Pengaruh lingkungan sosial yang ada di 

Mall X di Mall Solo cukup kondusif dalam implementasi ruang laktasi hal ini 

dikarenakan lingkungan Mall X di Kota Solo yang berada di pusat kota dengan 

mudah menerima adopsi kebijakan baru. Lingkungan ekonomi juga masih 

belum maksimal karena pihak Mall X di Kota Solo belum menyediakan dana 

khusus untuk Ruang laktasi sehingga kurang terawatnya ruang laktasi yang ada 
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di Mall X di Kota Solo. Dan dari pengaruh lingkungan politik juga masih 

belum maksimal karena Pemerintah Kota Solo kurang fokus dalam mendukung 

kebijakan ini seperti tidak adanya perda tentang Ruang Laktasi. Hal tersebut 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandra Fikawati dan Ahmad 

Syafiq (2010) Analisis kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan mengenai ASI 

eksklusif belum lengkap dan belum komprehensif. 

 Menurut Van meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:101) 

lingkungan sosial, politik dan ekonomi menunjuk bahwa lingkungan dalam 

ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan 

itu sendiri. Pada akhirnya faktor lingkungan yang terdiri dari sosial, politik dan 

ekonomi dipandang mempunyai pengaruh langsung pada pemberian pelayanan 

publik. Sehingga dapat disimpulkan Pengaruh lingkungan sosial yang ada di 

Mall X di Kota Solo cukup kondusif, Lingkungan ekonomi masih belum 

maksimal dan dari pengaruh lingkungan politik juga masih belum maksimal. 

5.2 HAMBATAN DAN KELEMAHAN PENELITIAN. 

5.2.1 Hambatan Penelitian 

Terdapat beberapa jawaban dari informan yang keluar dari konteks 

masalah penelitian sehingga membuat peneliti menjadi mengalami 

kebingungan. 

5.2.2 Kelemahan Penelitian 

Penelitian ini hanya dilakukan pada satu Mall saja, sehingga belum bisa 

melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan ruang laktasi di tempat 

umum secara keseluruhan karena tidak ada pembandingnya.
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BAB VI 

PENUTUP 
6.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Komunikasi  

Komunikasi yang terjalin antara pelaksana kebijakan dan sasaran 

kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Ruang Laktasi di tempat 

umum khususnya di Mall X di Kota Solo yaitu penyaluran informasi 

yang tidak merata, kurang jelasnya informasi yang diterima oleh 

sasaran kebijakan dan tidak konsisten informasi yang di dapat oleh 

sasaran kebijakan. 

2. Sumberdaya  

Kesiapan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan Ruang Laktasi 

di tempat umum khususnya di Mall X di Kota Solo yaitu kurang 

tersedianya fasilitas sarana prasarana yang memadai yang ada di ruang 

laktasi di Mall X di Kota Solo dan sumber dana dalam melaksanakan 

kebijakan Ruang Laktasi di tempat umum khususnya di Mall X di 

Kota Solo  berasal dari pihak Mall sendiri tidak ada campur tangan 

dari pihak pemerintah karena  tempat umum seperti mall itu milik 

swasta, bukan milik pemerintah. 
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3. Disposisi  

Sikap dari seorang pemimpin dalam menindaklanjuti kebijakan Ruang 

Laktasi di tempat umum khususnya di Mall X di Kota Solo yaitu dari 

pihak Mall X di Kota Solo sudah menyediakan ruang laktasi semenjak 

tahun 2009 walaupun tidak mengetahui dasar hukum dalam  

penyediaan ruang laktasi dan tidak mendapatkan sosialisasi dari 

Pemerintah tentang kebijakan ruang laktasi di tempat umum. 

4. Kondisi lingkungan  

Dukungan publik terhadap kebijakan ruang laktasi di tempat umum 

sangat positif semua informan sangat setuju dan mendukung terhadap 

kebijakan ini. Dukungan terhadap kebijakan Ruang laktasi di tempat 

umum khususnya di Mall X di Kota Solo yaitu Pengaruh lingkungan 

sosial yang ada di Mall X di Kota Solo cukup kondusif dalam 

implementasi ruang laktasi hal ini dikarenakan lingkungan Mall X di 

Kota Solo yang berada di pusat kota dengan mudah menerima adopsi 

kebijakan baru. Lingkungan ekonomi juga masih belum maksimal 

karena pihak Mall X di Kota Solo belum menyediakan dana khusus 

untuk Ruang laktasi sehingga kurang terawatnya ruang laktasi yang 

ada di Mall X di Kota Solo. Dan dari pengaruh lingkungan politik juga 

masih belum maksimal karena Pemerintah Kota Solo kurang fokus 

dalam mendukung kebijakan ini seperti tidak adanya perda tentang 

Ruang Laktasi .  
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6.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, beberapa saran yang 

dapat diberikan antara lain:  

1. Bagi Puskesmas Pajang 

Diperlukan upaya peningkatan kegiatan sosialisasi kepada sasaran 

kebijakan yaitu pihak tempat publik dan masyarakat.  

2. Bagi Dinas Kesehatan Kota Solo 

Diperlukan upaya peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

ruang laktasi di tempat umum dan menindak tegas tempat umum yang 

belum menyediakan ruang laktasi karena untuk membantu program 

ASI Eksklusif. 

3. Bagi Mall X di Kota Solo 

Diperlukan upaya peningkatan penyediaan fasilitas sarana prasarana 

yang ada di ruang laktasi di Mall X di Kota Solo seperti disediakannya 

wastafel dan sabun cuci tangan, ruangan diberi ventilasi yang cukup 

sehingga tidak pengap dan panas sehingga ibu menyusui pengunjung 

Mall merasa nyaman dan puas. 
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LAMPIRAN 10 

 

LEMBAR OBSERVASI 

FASILITAS YANG TERSEDIA di RUANG LAKTASI MENURUT 

PERMENKES NO 15 TAHUN 2013  

No Hal-hal yang Diamati Hasil Pengamatan Keterangan 

Memenuhi 

syarat 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Berfung

si 

dengan 

baik 

Tidak 

Berfung

si 

1. Persyaratan kesehatan Ruang ASI: 

 Tersedianya ruangan khusus 

dengan ukuran minimal 3x4 

m;  

 ada pintu yang dapat dikunci, 

yang mudah dibuka/ditutup; 

 lantai keramik/semen/karpet; 

 memiliki ventilasi dan 

sirkulasi udara yang cukup; 

 lingkungan cukup tenang jauh 

dari kebisingan; 

 penerangan dalam ruangan 

cukup dan tidak menyilaukan; 

 tersedia wastafel dengan air 

mengalir untuk cuci tangan 

dan mencuci peralatan 
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2. Standar Ruang ASI di tempat 

umum : 

 kursi dan meja; 

 wastafel; dan  

 sabun cuci tangan 

    

3. Ketenagaan : 

  Tersedianya Tenaga Terlatih 

Pemberian ASI  

 Tenaga terlatih konseling 

menyusui telah tersertifikasi 

mengenai modul maupun 

tenaga pengajarnya. 

    

4.  Pendanaan yang ada di Ruang 

laktasi : 

 Pendanaan bersumber dari  

Tempat Sarana Umum dan 

sumber lain yang tidak 

mengikat perundang-

undangan. 

 Pendanaan untuk pengelolaan 

ruang ASI di Tempat Sarana 

Umum dilarang bersumber 

dari produsen atau distributor 
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susu formula bayi dan/atau 

produk bayi lainnya. 
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LAMPIRAN 11 

 

HASIL OBSERVASI 

FASILITAS YANG TERSEDIA di RUANG LAKTASI MENURUT 

PERMENKES NO 15 TAHUN 2013 

No Hal-hal yang Diamati Hasil Pengamatan Keterangan 

Memenuhi 

syarat 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

Berfung

si 

dengan 

baik 

Tidak 

Berfung

si 

1. Persyaratan kesehatan Ruang ASI: 

 Tersedianya ruangan khusus 

dengan ukuran minimal 3x4 

m;  

 ada pintu yang dapat dikunci, 

yang mudah dibuka/ditutup; 

 lantai keramik/semen/karpet; 

 memiliki ventilasi dan 

sirkulasi udara yang cukup; 

 lingkungan cukup tenang jauh 

dari kebisingan; 

 penerangan dalam ruangan 

cukup dan tidak menyilaukan; 

 tersedia wastafel dengan air 

mengalir untuk cuci tangan 

dan mencuci peralatan 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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2. Standar Ruang ASI di tempat 

umum : 

 kursi dan meja; 

 wastafel; dan  

 sabun cuci tangan 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

3. Ketenagaan : 

 Tersedianya Tenaga Terlatih 

Pemberian ASI   

 Tenaga terlatih konseling 

menyusui telah tersertifikasi 

mengenai modul maupun 

tenaga pengajarnya. 

  

 

√ 

 

√ 

 

  

 

√ 

 

√ 

 

4.  Pendanaan yang ada di Ruang 

laktasi : 

 Pendanaan bersumber dari  

Tempat Sarana Umum dan 

sumber lain yang tidak 

mengikat perundang-

undangan. 

 Pendanaan untuk pengelolaan 

ruang ASI di Tempat Sarana 

Umum tidak bersumber dari 

produsen atau distributor susu 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

  

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 
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formula bayi dan/atau produk 

bayi lainnya. 
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LAMPIRAN 12 

 

INSTRUMEN PENELITIAN (PANDUAN WAWANCARA) 

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

 ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG LAKTASI di 

TEMPAT UMUM MALL X  DI KOTA SOLO 

Narasumber Utama (Pihak Mall X di Kota Solo) 

 

 

A. Pengantar 

Dalam rangka pelaksanaan penelitian guna penyusunan skripsi 

yang berjudul: “Analisis Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Mall X 

di Kota Solo “, maka saya membutuhkan beberapa informasi dan masukan 

dari bapak/ibu melalui wawancara yang saya lakukan. 

Terimakasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam menjawab 

pertanyaan. Apabila terdapat keluhan, kritik dan saran, maka 

Bapak/Ibu/saudara/I dapat menghubungi: 

 Nama  : Atika Dyah Saputri 

 NIM  : 6411412105 

 Jurusan : Ilmu Kesehatan Masyarakat 

 Alamat  : Tagung, Rembun Rt 01/06, Nogosari, Boyolali 

 Telp   : 085876217552 
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B. Identitas Informan 

Nama  :  

Usia  :  

Pendidikan :  

Pekerjaan :  

C. Pertanyaan Wawancara  

1. Ruang laktasi didirikan tahun kapan? 

2. Apakah dalam mendirikan ruang laktasi di tempat umum ada 

pedoman hukumnya? 

3. Apakah Anda mengetahui bahwa tempat umum wajib 

menyediakan Ruang Laktasi?darimana? 

4. Menurut Anda apakah Pengadaan Ruang Laktasi di tempat umum 

perlu? Kenapa? 

5. Apakah pengurus tempat umum masih ada yang belum 

menyediakan Ruang Laktasi?kalau belum kenapa? 

6. Menurut Anda apa yang sudah dilakukan Pemerintah dalam 

menyadarkan pengurus tempat umum pentingnya Ruang Laktasi di 

tempa tumum? 

7. Informasi apa saja yang Anda dapat mengenai kebijakan 

penyediaan Ruang laktasi di tempa tumum? 

8. Apakah ada sosialisasi dari pihak Pemerintahan tentang Ruang 

Laktasi?  

9. Adakah sistem reward dan punishment dari dinas terkait terhadap 

pemilik dan pengurus tempat umum yang melakukan pelanggaran? 
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10. Bagimana persepsi Anda tentang Kebijkan Ruag Laktasi di tempat 

umum ? 

11. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalankan peraturan 

tentang Ruang Laktasi di tempat umum? 

12. Apakah anda tahu persyaratan untuk Ruang laktasi di tempat 

umum apa saja? 

13. Siapa penanggung jawab Ruang laktasi di Mall ini? 

14. Apakah pihak Mall sudah menyediakan tenaga terlatih pemberi 

Asi? 

15. Bagaimana dengan pendanaan Ruang laktasi yang ada di Mall ini? 

16. Apakah pernah ada koordinasi antara Dinkes, Puskesmas dengan 

pihak Mall? 

17. Selama ini pengunjung Ruang laktasi siapa saja? 
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PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

 ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG LAKTASI di 

TEMPAT UMUM MALL X  DI KOTA SOLO 

Narasumber Utama (Ibu menyusui pengunjung Mall X di Kota Solo) 

 

 

A. Pengantar 

Dalam rangka pelaksanaan penelitian guna penyusunan skripsi 

yang berjudul: “Analisis Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi Mall X di 

Kota Solo“, maka saya membutuhkan beberapa informasi dan masukan 

dari bapak/ibu melalui wawancara yang saya lakukan. 

Terimakasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam menjawab 

pertanyaan. Apabila terdapat keluhan, kritik dan saran, maka 

Bapak/Ibu/saudara/I dapat menghubungi: 

 Nama  : Atika Dyah Saputri 

 NIM  : 6411412105 

 Jurusan : Ilmu Kesehatan Masyarakat 

 Alamat  : Tagung, Rembun Rt 01/06, Nogosari, Boyolali 

 Telp   : 085876217552 

B. Identitas Informan 

Nama  :  

Usia  :  

Pendidikan :  

Pekerjaan :  
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C. Pertanyaan Wawancara  

1. Menrut ibu, apakah yang disebut dengan ASI Eksklusif ?   

2. Menurut ibu, apakah manfaat ASI buat bayi? 

3. Apa yang dimaksud dengan ruang laktasi? 

4. Apakah ibu pernah mendapatkan penyuluhan tentang peraturan 

pemerintah tentang Ruang Laktasi di tempat umum? 

5. Apakah ibu mengetahui tentang peraturan pemerintah yang 

mewajibkan tempat  

6. Darimana ibu mengetahui kalau ada Ruang laktasi di Mall ini? 

7. Bagaimana menurut ibu tentang fasilitas di Ruang Laktasi ? 

8. Apakah ibu puas terhadap fasilitas yang disediakan oleh pihak Mall? 

9. Menurut ibu Apakah ruang laktasi penting?  

10. Menurut ibu apakah perlu ada konselor ASI untuk ruang laktasi? 

11. Apakah ibu pernah mengunjungi tempat umum selain Mall ini yang 

ada ruang laktasinya? 

12. Menurut ibu apakah dengan adanya peraturan tentang ruang laktasi 

dapat membantu keberhasilan program ASI Ekslusif? 

13. Apa saran ibu untuk penyelenggara dan pelaksana peraturan Ruang 

Laktasi di tempat umum? 
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PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

 ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG LAKTASI di 

TEMPAT UMUM MALL X  DI KOTA SOLO 

Narasumber triangulasi (Kepala seksi perbaikan gizi masyarakat Dinkes 

Solo) 

A. Pengantar 

Dalam rangka pelaksanaan penelitian guna penyusunan skripsi 

yang berjudul: “Analisis Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Mall X 

di Kota Solo“, maka saya membutuhkan beberapa informasi dan masukan 

dari bapak/ibu melalui wawancara yang saya lakukan. 

Terimakasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam menjawab 

pertanyaan. Apabila terdapat keluhan, kritik dan saran, maka 

Bapak/Ibu/saudara/I dapat menghubungi: 

 Nama  : Atika Dyah Saputri 

 NIM  : 6411412105 

 Jurusan : Ilmu Kesehatan Masyarakat 

 Alamat  : Tagung, Rembun Rt 01/06, Nogosari, Boyolali 

 Telp   : 085876217552 

 

B. Identitas Informan 

Nama  :  

Usia  : 

Pendidikan : 

Pekerjaan :  
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C. Pertanyaan Wawancara 

1. Menurut Anda apakah Pengadaan Ruang Laktasi di Tempat Umum itu 

perlu? Kenapa? 

2. Apakah pemilik dan pengurus Tempat Publik masih ada yang belum 

menyediakan Ruang Laktasi? Mengapa? Bukankan sudah pernah 

dilakukan sosialisasi bahwa ruang laktasi itu penting? 

3. Apakah dari pihak Dinkes pernah mengadakan sosialisasi tentang 

kebijakan ruang laktasi?berapa kali? 

4. Upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah setempat untuk 

mensosialisasikan pentingnya Ruang Laktasi di tempa tumum? 

5. Apakah dari pihak Dinkes mengetahui kalau ada Permenkes tentang 

tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah ASI? 

6. Bagaimana dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung 

berjalannya peraturan tersebut? 

7. Bagaimana dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut? 

8. Bagaimana implementasi kebijakan tersebut di lapangan? 

9. Instansi mana saja yang mempunyai wewenang untuk melakukan 

pengawasan ? 

10. Apakah ada sistem reward dan punismen dari dinas terkait terhadap 

tempat public yang tidak menyediakan Ruang Laktasi? 

11. Apakah pernah ada koordinasi antara Dinkes dengan Mall? 

12. Apakah pengurus tempat umum sudah menyediakan Tenaga Terlatih 

Pemberian ASI atau Konselor ASI ?  
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13. Apakah dari Dinkes pernah memberikan pelatihan konselor ASI untuk 

umum? 

14. Menurut Anda apa kelemahan dari peraturan pemerintah tentang 

Ruang Laktasi di Tempat Umum? 
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PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

 ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG LAKTASI di 

TEMPAT UMUM MALL X  DI KOTA SOLO 

Narasumber Triangulasi (Konselor ASI Puskesmas Pajang) 

 

 

A. Pengantar 

Dalam rangka pelaksanaan penelitian guna penyusunan skripsi 

yang berjudul: “Analisis Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Mall X 

di Kota Solo“, maka saya membutuhkan beberapa informasi dan masukan 

dari bapak/ibu melalui wawancara yang saya lakukan. 

Terimakasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam menjawab 

pertanyaan. Apabila terdapat keluhan, kritik dan saran, maka 

Bapak/Ibu/saudara/I dapat menghubungi: 

 Nama  : Atika Dyah Saputri 

 NIM  : 6411412105 

 Jurusan : Ilmu Kesehatan Masyarakat 

 Alamat  : Tagung, Rembun Rt 01/06, Nogosari, Boyolali 

 Telp   : 085876217552 

 

B. Identitas Informan 

Nama  :  

Usia  : 

Pendidikan :  

Pekerjaan :  
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C. Panduan Wawancara untuk Petugas 

1. Menurut Anda apakah Pengadaan Ruang Laktasi di Tempat Umum itu 

perlu? Kenapa? 

2. Apakah pemilik dan pengurus Tempat Publik masih ada yang belum 

menyediakan Ruang Laktasi? 

3. Apakah pihak Puskesmas pernah mendapatkan sosialisasi tentang 

kebijakan ruang laktasi dari Dinkes?  

4. Apakah pihak Puskesmas tahu tentang Permenkes tata cara penyediaan 

fasilitas khusus menyusui dan atau memerah ASI? 

5. Apakah pihak Puskesmas pernah mengadakan sosialisasi ke Mall X di 

Kota Solo?  

6. Bagaimana dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung 

berjalannya peraturan tersebut? 

7. Bagaimana implementasi kebijakan tersebut di Mall X di Kota Solo? 

8. Instansi mana saja yang mempunyai wewenang untuk melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Ruang Laktasi di tempat umum di 

Mall? 

9. Apakah ada sistem reward dan punismen dari dinas terkait terhadap 

tempat public yang tidak menyediakan Ruang Laktasi? 

10. Apakah pernah ada koordinasi antara Puskesmas dengan Mall? 

11. Apakah pengurus tempat umum sudah menyediakan Tenaga Terlatih 

Pemberian ASI atau Konselor ASI ?  
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PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

 ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG LAKTASI di 

TEMPAT UMUM MALL X  DI KOTA SOLO 

 

Narasumber (Pihak Kelurahan) 

A. Pengantar 

Dalam rangka pelaksanaan penelitian guna penyusunan skripsi 

yang berjudul: “Analisis Implementasi Kebijakan Ruang Laktasi di Mall X 

di Kota Solo“, maka saya membutuhkan beberapa informasi dan masukan 

dari bapak/ibu melalui wawancara yang saya lakukan. 

Terimakasih atas partisipasi Bapak/Ibu dalam menjawab 

pertanyaan. Apabila terdapat keluhan, kritik dan saran, maka 

Bapak/Ibu/saudara/I dapat menghubungi: 

 Nama  : Atika Dyah Saputri 

 NIM  : 6411412105 

 Jurusan : Ilmu Kesehatan Masyarakat 

 Alamat  : Tagung, Rembun Rt 01/06, Nogosari, Boyolali 

 Telp   : 085876217552 

B. Identitas Informan 

Nama  :  

Usia  :  

Pendidikan :  

Pekerjaan :  
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C. Pertanyaan Wawancara 

1. Apakah pihak kelurahan mengetahui tentang kebijakan ruang laktasi di 

tempat umum? Darimana? 

2. Ruang laktasi di kelurahan ini berdiri tahun berapa? 

3. Apakah pernah ada koordinasi antara pihak kelurahan dengan pihak 

Puskesmas Pajang  tentang kebijakan ruang laktasi? 

4. Apakah pihak kelurahan pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak 

pemerintah tentang kebijakan ruang laktasi? 

5. Siapa yang melakukan sosialisasi?dan berapa kali mendapatkan 

sosialisasi tentang kebijakan ruang laktasi? 

6. Informasi apa saja yang pihak kelurahan terima dari sosialisasi 

tersebut? 

7. Kalau masalah fasilitas yang harus ada di ruang laktasi di jelaskan 

tidak waktu sosialisasi? 

8. Dana untuk penyediaan ruang laktasi dari mana? 

9. Menurut ibu penting tidak ruang laktasi di tempat publik? 
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LAMPIRAN 13 

 

TRANSKIP WAWANCARA KEBIJAKAN RUANG LAKTASI DI MALL “X” DI KOTA 

SOLO 

PERTANYAAN INFORMAN UTAMA INFORMAN TRIANGULASI 

1. Apa yang dimaksud 

dengan ruang laktasi? 

IU 1 : ruang khusus untuk ibu 

menyusui dan untuk memerah 

ASI ketika berada di luar rumah. 

IU 2 : Ruang laktasi adalah 

ruang untuk menyusui. 

IU 3 : Ruang laktasi adalah 

ruang untuk menyusui 

IU 4 : ruang khusus untuk 

menyusui 

IU 5 : Ruang laktasi itu ruang 

khusus untuk menyusui , 

memerah ASI dan ganti popok 

IU 6 : Ruang khusus untuk 

menyusui atau memerah ASI 

IU 7 : Ruang khusus untuk 

menyusui dan memerah ASI 

IU 8 : ruang khusus untuk 

menyusui dan untuk memerah 

ASI. 

IT 1 : Ruang khusus untuk ibu 

menyusui dan untuk memerah  

ASI . 

IT 2 : Ruang khusus menyusui dan 

atau memerah ASI. 

2.Apakah anda 

mengetahui kalau ada 

peraturan pemerintah 

tentang ruang laktasi di 

tempat umum ? 

IU 1 : Tidak mengetahui mbak 

kalau ada peraturan pemerintah 

yang mewajibkan tempat umum 

untuk menyediakan Ruang 

Laktasi dan Belum pernah sama 

sekali mendapatkan sosialisasi 

tentang kebijakan Ruang 

Laktasi di tempat umum.  setahu 

saya ya ketika mendirikan ruang 

publik harus ada fasilitas-

fasilitas pendukungnya salah 

satunya ya ruang laktasi itu. 

Tapi kayaknya di peraturan 

Pemerintah Tata Ruang Kota 

ada tentang peraturan yang 

mengatur tentang syarat 

pendirian tempat publik, tapi 

pastinya saya kurang tahu. 

IU 2 : Saya kok tidak tahu ya 

mbak kalau ada peraturan yang 

mewajibkan tempat umum 

menyediakan ruang laktasi 

IU 3 : Saya mengetahui kalau 

tempat umum diwajibkan 

IT 1 : Dari pihak Dinkes hanya 

mengetahui tentang kebijakan 

harus disediakan ruang laktasi di 

tempat umum yaitu Permenkes no 

33 tahun 2012, pihak kami tidak 

mengetahui kalau ada Permenkes 

yang mengatur tentang tata cara 

penyediaan fasilitas khusus 

menyusui. 

IT 2 : kami tidak mengetahui 

tentang Permenkes yang mengatur 

tentang tata cara penyediaan 

fasilitas khusus menyusui, yang 

kami tahu hanya permenkes 

tentang penyediaan ruang laktasi 

di ruang publik. 
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menyediakan ruang laktasi  dari 

internet tapi saya lupa peraturan 

itu no berapa dan tahun berapa 

dan saya tidak pernah 

mendapatkan sosialisasi tentang 

kebijakan ruang laktasi ini 

IU 4 : Tidak mengetahui kalau 

ada peraturan yang mengatur 

tentang ruang laktasi di tempat 

umum 

IU 5 : Saya tidak tahu mbak 

kalau ada peraturan pemerintah 

yang mewajibkan tempat umum 

ada ruang laktasinya 

IU 6 : Saya kok tidak tahu ya 

mbak kalau ada peraturan yang 

mewajibkan tempat umum 

menyediakan ruang laktasi 

IU 7 : tidak mengetahui, tetapi 

saya tahu ruang laktasi itu apa 

IU 8 : Iya pihak kami tahu kalau 

ada kebijakan ruang laktasi di 

tempat pelayanan publik, tahu 

nya ya dari pihak Puskesmas 

Pajang yang melakukan 

sosialisasi kemari. 

 

3. Bagaimana dukungan 

pemerintah dalam 

kebijakan ini ? 

IU 1 : Pemerintah disini menurut 

saya kurang mendukung 

kebijakan ruang laktasi ini ya, 

sosialisasi saja kita tidak 

mendapatkan. 

IU 2 : g tau saya mb 

IU 3 : menurut saya pemerintah 

belum maksimal dalam 

menyadarkan tempat umum 

tentang Ruang Laktasi karena 

belum semua tempat umum 

menyediakan ruang laktasi. 

IU 4 : Dengan adanya peraturan 

tentang ruang laktasi ini sebagai 

bukti bahwa pemerintah 

mendukung program ASI 

Eksklusif tetapi pemerintah 

kurang fokus terhadap peraturan 

ini karena tidak adanya 

sosialisasi ke masyarakat umum 

tentang kebijakan ruang laktasi 

IT 1 : tidak mengetahui secara 

pasti tempat umum mana saja 

yang telah menyediakan ruang 

laktasi yang pasti tempat publik 

yang menyediakan ruang laktasi di 

Solo yaitu seluruh Kecamatan dan 

Kelurahan. Upaya yang dilakukan 

yaitu mensosialisasikan peraturan 

pemerintah tentang ruang laktasi 

kepada fasilitas kesehatan, 

sosialisasi dilakukan sekali . 

IT 2 : sosialisasi kepada sasaran 

kebijakan. 
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ini 

IU 5 : g tau mb 

IU 6 : kurang tahu saya mb 

IU 7 : kurang mendukung mb, 

karena kebijakan ini tidak 

tersampaikan dengan baik 

kepada sasaran. 

IU 8 : ya dengan sosialisasi 

harusnya mb. 

4.Apakah pernah 

mendapatkan sosialisasi 

mengenai ruang laktasi 

di tempat umum?berapa 

kali? 

IU 1 : Kami tidak pernah 

mendapatkan sosialisasi dari 

pihak Pemerintah tentang 

peraturan ruang laktasi di 

tempat umum. 

IU 2 : Tidak pernah sama sekali 

IU 3 : saya tidak pernah 

mendapatkan sosialisasi tentang 

kebijakan ruang laktasi ini 

IU  4 : saya tidak pernah 

mendapatkan sosialisasi tentang 

kebijakan ruang laktasi di 

tempat umum. 

IU 5 : saya tidak pernah 

mendapatkan sosialisasi tentang 

kebijakan ruang laktasi di 

tempat umum  

IU 6 : saya tidak pernah 

mendapatkan sosialisasi tentang 

peraturan ini 

IU 7 : tidak pernah mb 

IU 8 : Pernah ya hanya sekali 

pada akhir tahun 2012 

 

IT 1 : Pihak Dinkes hanya sekali 

melakukan sosialisasi kepada 

fasilitas kesehatan seperti 

Puskesmas dan Rumah Sakit 

kemudian pihak Puskesmas 

mensosialisasikan kepada pihak 

kecamatan dan kelurahan. 

Sedangkan untuk masyarakat , 

pihak kami tidak pernah 

melakukan sosialisasi. 

IT 2 : Pernah hanya satu kali 

tentang kebijakan ruang laktasi 

dari Dinkes dan Dari pihak kami 

tidak pernah melakukan 

sosialisasi ke Mall Solo Square 

karena keterbatasan waktu, kami 

melakukan sosialisasi ke pihak 

Kelurahan Pajang. 

5. Informasi apa saja 

yang didapat ketika 

mengikuti sosialisasi? 

IU 8 : Ya hanya tempat umum 

untuk pelayanan publik 

diwajibkan menyediakan ruang 

khusus untuk ibu menyusui atau 

untuk memerah ASI 

 

IT 1 : Informasi yang kami 

sampaikan ya yang seperti yang 

ada di Peraturan Pemerintah no 33 

tahun 2012. 

IT 2 : kami mendapat informasi 

kalau di tempat umum wajib 

menyediakan ruang laktasi dan 

kami menyampaikan itu ketika 

kami sosialisasi ke Kelurahan. 

6. apakah pengurus 

tempat umum masih ada 

yang belum menyediakan 

ruang laktasi? 

IU 1 : saya kurang tahu mb, 

tetapi beberapa Mall yang ada di 

Solo ini sudah ada yang 

menyediakan. 

IU 2 : mungkin belum semuanya 

ya mb tapi saya pernah ke Mall 

IT 1 : Pihak kami tidak tahu pasti 

tempat umum mana saja yang 

telah menyediakan ruang laktasi 

yang pasti tempat umum publik di 

Solo yang telah menyediakan 

ruang laktasi yaitu Kecamatan 
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yang ada di Bogor dan itu sudah 

ada ruang laktasinya 

IU 3 : kaya nya belum semua 

tempat umum menyediakan 

ruang laktasi mb 

IU 4 : belum semua sih mb , 

seperti pasar gt belum 

menyediakan padahal itu 

termasuk tempat umum 

IU 5 : belum semua menurut 

saya mb 

IU 6 : g tau saya ya mb 

dan Kelurahan. Masih ada yang 

belum menyediakan ruang laktasi 

karena ada sebagian pihak yang 

menganggap ruang laktasi itu 

tidak penting di tempat umum dan 

tidak adanya sanksi apabila 

tempat umum tidak menyediakan 

ruang laktasi. 

IT 2 : belum semua tempat umum 

menyediakan ruang laktasi karena 

mereka menganggap ruang laktasi 

di tempat umum tidak begitu 

penting dan biasanya ibu 

mempersiapkan semuanya ketika 

mau pergi yaitu dengan sudah 

memerah ASI nya di rumah dan 

dimasukkan ke dalam dot 

sehingga ketika di tempat umum 

tinggal diminumkan ke bayinya. 

7. apakah ada sistem 

reward dan punishment 

dari dinas terkait 

terhadap pemilik dan 

pengurus tempat umum 

yang melakukan 

pelanggaran? 

IU 1 : Kurang tahu saya, tapi 

kayaknya tidak ada reward 

maupun punishment dari dinas 

terkait 

IT 1 : Tidak ada sistem reward 

bagi tempat umum yang sudah 

melakukan kebijakan ruang laktasi 

dengan baik maupun punismen 

bagi tempat umum yang belum 

menyediakan ruang laktasi dalam 

pelaksanaan kebijakan ruang 

laktasi ditempat umum. 

IT 2 : Tidak ada sistem reward 

bagi tempat umum yang sudah 

melakukan kebijakan ruang laktasi 

dengan baik maupun punismen 

bagi tempat umum yang belum 

menyediakan ruang laktasi dalam 

pelaksanaan kebijakan ruang 

laktasi ditempat umum. 

8. Apakah ruang laktasi 

di tempat umum itu 

perlu?kenapa? 

IU 1 : Sangat perlu, karena 

membantu ibu yang ketika main 

ke mall tidak khawatir lagi 

ketika membawa bayinya dan 

tidak menyusui di sembarang 

tempat 

IU 2 : Penting karena Bisa 

membantu  ibu sekarang bisa 

menyusui di tempat publik tidak 

takut lagi bayi menangis ketika 

main dan tidak menyusui di 

sembarang tempat lagi dan kalau 

bisa Ruang laktasi jangan di 

IT 1 : Perlu karena untuk 

mendukung program ASI 

Eksklusif  6 bulan sehingga ketika 

ibu menyusui sedang berada di 

tempat umum dan ingin 

memberikan ASI kepada bayinya 

ada ruang tersendiri tidak di 

sembarang tempat. 

IT 2 : ruang laktasi di tempat umu 

penting karena dapat membantu 

ibu menyusui yang ingin 

melaksanakan program ASI 

Eksklusif  ketika berada di tempat 
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pojokan sehingga mudah 

kelihatan oleh ibu yang mau 

memyusui dan setiap lantainya 

disediakan ruang laktasi. 

IU 3 : Ruang laktasi di tempat 

umum penting untuk ibu yang 

menyusui yang sedang main 

karena tidak menyusui di 

sembarang tempat lagi 

IU 4 : Ruang laktasi di tempat 

umum penting untuk ibu yang 

ingin menyusui  anaknya ketika 

berada di tempat umum 

IU 5 : Sangat penting ruang 

laktasi di tempat umum karena 

membantu ibu dalam 

melaksanakan program ASI 

Eksklusif 6 bulan 

IU 6 : Penting ruang laktasi di 

tempat umum karena ibu 

menyusui sudah memiliki 

ruangan khusus untuk menyusui 

, tidak di sembarang tempat lagi 

dan tidak malu-malu kalau mau 

menyusui. 

IU 7 : perlu karena membantu 

ibu-ibu yang ingin 

melaksanakan program ASI 

Eksklusif. 

IU 8 : Ya perlu ya mb untuk 

membantu ibu yang sedang 

menyusui ketika berada di 

tempat umum. 

 

umum, tidak malu-malu lagi 

ketika ingin menyusui bayinya. 

9. Kapan ruang laktasi 

ini didirikan? 

IU 1 : Tahun 2009 

IU 8 : Akhir tahun 2013, 

tepatnya saya kok lupa ya mb 

 

 

10. Dalam mendirikan 

ruang laktasi ini apakah 

ada pedoman hukumnya? 

IU  1 : Tidak ada sih mbak 

setahu saya ya ketika 

mendirikan ruang publik harus 

ada fasilitas-fasilitas 

pendukungnya salah satunya ya 

ruang laktasi itu. 

IU 8 : pedoman hukumnya ya 

Peraturan Pemerintah yang 

pernah disosialisasikan oleh 

pihak Puskesmas Pajang itu mb. 
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11. Darimana tahu kalau 

ada ruang laktasi di Mall 

ini? Sudah berapa kali 

menggunakan Ruang 

Laktasi ini? 

IU 2 : Saya nyari tahu sendiri 

mb, tanya ke satpam dimana 

ruang untuk menyusui. Ya kalo 

ke sini sama anak ya saya pasti 

ke ruang laktasi. 

IU 3 : Saya nyari tahu sendiri, 

tanya kepada bagian informasi 

mbak. Ya kalo memanfaatkan 

ruang laktasi ya pas kesini dan 

anak nangis minta minum atau 

ganti popok. 

IU 4 : Tidak tahu mbak kalau 

ada ruang laktasi di Mall Solo 

square. Belum pernah 

IU 5 : Saya nyari tahu sendiri 

mb, tanya ke satpam dimana 

ruang untuk menyusui. Baru 3 

kali kalo g salah mb 

IU 6 : Tidak tahu kalau ada 

ruang laktasi di Mall mbak. 

Belum pernah mb 

IU 7 : ya dari rekan kerja mb, 

tetapi saya tidak menggunakan 

ruang laktasi di sini karena 

tempatnya terlalu jauh dari 

ruang kerja saya yaitu di lantai 1 

sedangkan saya di lantai 4.  

 

12. Apakah anda 

mengetahui persyaratan 

apa saja yang harus 

dipenuhi dalam 

menyediakan ruang 

laktasi di tempat umum? 

IU 1 : pihak kami tidak 

mengetahui kalau ada 

persyaratan dalam penyediaan 

ruang laktasi ditempat umum 

khususnya di Mall. 

IU 2 : saya tidak mengetahuinya 

mb 

IU 3 : tidak tahu itu mb 

IU 4 : kurang tahu saya 

IU 5 : g tahu saya mb 

IU 6 : kurang begitu mengerti ya 

IU 7 : tidak mengetahuinya mb. 

IU 8 : kok saya g tau ya mb. 

 

13. apakah sudah puas 

dengan fasilitas yang 

telah disediakan oleh 

pihak Mall? 

IU 2 : belum puas karena 

ruangannya panas , pengap dan 

belum ada gordennya. 

IU 3 : belum puas karena 

ruangannya lumayan bising dan 

pengap 

IU 4 : kurang puas karen panas 
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dan pengap. 

IU 5 : saya belum puas terhadap 

fasilitas yang telah disediakan , 

ruangan juga panas g ada AC 

nya dan bising. 

IU 6 : Belum ada westafel , 

popok, sabun cuci tangan, 

minyak telon dan ruangannya 

panas, pengap dan belum ada 

gordennya, kalau bisa setiap 

lantainya disediakan ruang 

laktasi. 

IU 7 : kalau masalah fasilitas ya 

sudah lumayan ya mb walaupun 

saya hanya memakai ruang 

laktasi sekali tapi ya cukup 

memuaskan. 

 

14. Bagaimana menurut 

anda implementasi dari 

kebijakan ruang laktasi 

di tempat umum di 

lapangan? 

IU 1 : kurang maksimal menurut 

saya dan saya tidak bisa 

berkomentar banyak soalnya 

saya tidak mengetahui tentang 

kebijakan ini. 

IT 1 : Implementasi dari kebijakan 

ruang laktasi ini belum maksimal 

karena belum ada perwal 

(peaturan walikota) yang khusus 

mengatur tentang ruang laktasi 

sehingga pelaksanaannya hanya 

sekedar pengadaan ruang laktasi 

tidak ada pengawasan lebih lanjut 

dari pihak pemerintah karena 

belum dibentuk tim khusus yang 

melakukan pengawasan terhadap 

ruang laktasi di tempat umum, 

hanya ada pemantauan dari pihak 

puskesmas. 

IT 2 : Implementasi dari kebijakan 

ruang laktasi ini belum maksimal 

karena belum terpakai dengan 

baik ruang laktasi di Mall Solo 

Square. 

15. Kendala apa saja 

dalam menjalankan 

kebijakan tentang ruang 

laktasi di tempat umum? 

IU 1 : Kendala kami dalam 

menyediakan ruang laktasi yaitu 

kendala di fasilitasnya hanya 

ada meja , kursi dan meja untuk 

ganti popok. 

 

 

16. Siapa penanggung 

jawab ruang laktasi ini? 

IU 1 : Penanggung jawabnya ya 

saya sendiri mbak, saya yang 

mengurusi secara langsung 

tentang ruang laktasi yang ada di 

Mall ini 
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IU 8 : Penanggung jawabnya 

saya sendiri mb. 

17. Apakah ruang laktasi 

disini sudah ada konselor 

ASI nya? 

IU 1 : Belum menyediakan, g 

tahu malah kalau di ruang ASI 

ada konselor ASI nya 

IU 8 : belum ada mb. 

IT 1 : Setahu saya di tempat 

umum belum menyediakan 

konselor ASI . 

 

IT 2 : Belum menyediakan 

konselor ASI , karena tidak efektif 

dengan adanya konselor ASI di 

tempat umum dan tidak ada yang 

membayar konselor ASI di tempat 

umum. 

18. Bagaimana dukungan 

publik terhadap 

kebijakan ruang laktasi 

ini? 

IU 1 : Dari pihak Mall juga tidak 

mengetahui bagaimana respon 

dari masyarakat mengenai ruang 

laktasi yang ada disini karena 

kami tidak pernah mendapatkan 

keluhan tentang ruang laktasi 

dan tidak pernah melakukan 

survey kepada pengunjung 

ruang laktasi. 

IU 2 : Peraturan ini Bisa 

membantu ibu yang ingin 

memberika ASI Eksklusif 

kepada bayinya ketika berada di 

tempat umum 

IU 3 : Peraturan ini Bisa 

membantu ibu yang ingin 

memberika ASI Eksklusif 

kepada bayinya tetapi sisi 

buruknya tidak ada sosialisasi 

dari pihak pemerintah kepada 

masyarakat tentang kebijakan 

ini. 

IU 4 : Dengan adanya peraturan 

tentang ruang laktasi ini sebagai 

bukti bahwa pemerintah 

mendukung program ASI 

Eksklusif tetapi pemerintah 

kurang fokus terhadap peraturan 

ini karena tidak adanya 

sosialisasi ke masyarakat umum 

tentang kebijakan ruang laktasi 

ini. 

IU 5 : Peraturan ini sangat 

membantu ya mb untuk ibu-ibu 

menyusui seperti saya ini, jadi 

dengan adanya peraturan ini 

IT 1 : pihak Dinkes tidak 

mengetahui bagaimana dukungan 

publik terhadap kebijakan ini 

karena pihak kami tidak pernah 

melakukan survey langsung ke 

masyarakat. 

IT 2 : tidak mengetahui mb 
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membuktikan kalau pemerintah 

mendukung program ASI 

Eksklusif . 

IU 6 : Peraturan ini Bisa 

membantu ibu yang ingin 

memberika ASI Eksklusif 

kepada bayinya. 

IU 7 : mendukung peraturan 

ruang laktasi ini karena sangat 

membantu ibu menyusui ketika 

di luar ruamah. 

19. Bagaimana dengan 

pendanaan Ruang laktasi 

? 

IU 1 : Dana untuk ruang laktasi 

berasal dari pihak Mall sendiri , 

tidak ada campur tangan dari 

pemerintah 

IU 8 : Kalau masalah dana 

waktu pendirian ya dari 

pemerintah ya mb dari 

PEMKOT, tapi untuk 

perawatannya ya kami 

mengambil dana lain-lain. 

IT 1 : Dari pihak pemerintah tidak 

mengeluarkan dana kepada 

tempat umum dalam penyediaan 

ruang laktasi. Karena tempat 

umum seperti mall itu milik 

swasta, bukan milik pemerintah. 

IT 2 : Dari pihak Dinkes maupun 

dari puskesmas tidak 

mengeluarkan dana kepada 

tempat umum dalam penyediaan 

ruang laktasi 

20. Apakah pernah ada 

koordinasi antara 

pemerintah dengan pihak 

tempat umum? 

IU 1 : Tidak ada koordinasi 

antara Mall dengan Dinkes 

maupun Puskesmas dari awal 

berdirinya ruang laktasi yaitu 

tahun 2009.  

Dari pihak Mall juga tidak 

mengetahui bagaimana respon 

dari masyarakat mengenai ruang 

laktasi yang ada disini 

IU 8 : Ya koordinasinya hanya 

pada saat sosialisai itu saja mb 

dan pada saat ruang laktasi 

berdiri pihak Puskesmas datang 

sekali untuk melihat ruang 

laktasi yang ada dikelurahan 

IT 1 : Tidak ada koordinasi antara 

Dinkes dengan Mall karena pihak 

Dinkes berkoordinasi dengan 

Puskesmas dan belum 

dibentuknya tim khusus untuk 

pembinaan dan pengawasan untuk 

Ruang Laktasi di tempat umum, 

karena tidak ada anggaran dana 

untuk itu dari pusat. Dan 

pengawasan hanya dilakukan oleh 

pihak Puskesmas dan itu hanya 

sekedar memantau apakah tempat 

umum di wilayah kerjanya sudah 

menyediakan ruang laktasi apa 

belum dan kalau sudah apakah 

ruang laktasi berfungsi atau tidak. 

Kenapa Puskesmas yang 

melakukan pengawasan karena 

hampir disetiap kecamatan 

terdapat Puskesmas sehingga 

memudahkan dalam pemantauan. 

IT 2 : Tidak ada koordinasi antara 

Puskesmas dengan Mall karena 

keterbatasan waktu dan sumber 

daya manusia dan pihak Mall 

tidak pernah menghubungi kita, 
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Belum ada tim yang dibentuk 

untuk mengawasi ruang laktasi di 

tempat umum, pihak puskesmas 

hanya berwenang memantau ruang 

laktasi di tempat umum apakah 

sudah ada ruang laktasinya kalau 

sudah ada apa berjalan dengan 

baik atau tidak. 

21. Instansi mana saja 

yang mempunyai 

wewenang untuk 

melakukan pengawasan? 

IU 1 : kami tidak tahu ya mb, 

sosialisasi saja tidak pernah 

mendapatkan kok. 

IT 1 : belum dibentuknya tim 

khusus untuk pembinaan dan 

pengawasan untuk Ruang Laktasi 

di tempat umum  

IT 2 : Belum ada tim yang dibetuk 

untuk mengawasi ruang laktasi di 

tempat umum, pihak puskesmas 

hanya berwenang memantau 

ruang laktasi di tempat umum 

apakah sudah ada ruang 

laktasinya kalau sudah ada apa 

berjalan dengan baik atau tidak. 

22. Apa kelemahan dari 

kebijakan ruang laktasi 

di tempat umum ini? 

IU 1 :  saya tidak bisa 

menjawabnya mb soalnya saya 

tidak mengetahui isi dari 

kebijakannya ya mungkin 

kelemahannya belum diaturnya 

sanksi  bagi tempat umum yang 

belum menyediakan 

IT 1 : Kelemahan dari kebijakan 

ruang laktasi ditempat umum yaitu 

belum diaturnya sanksi kepada 

pihak tempat umum yang tidak 

menyediakan ruang laktasi. 

IT 2 : Kelemahan dari kebijakan 

ruang laktasi ditempat umum yaitu 

belum diaturnya sanksi kepada 

pihak tempat umum yang tidak 

menyediakan ruang laktasi. 
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DOKUMENTASI 

 

Gambar 1. Ruang Laktasi di Mall X di Kota Solo  

 

Gambar 2. Wawancara dengan Informan Utama 
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Gambar 3. Wawancara dengan Informan Utama 

 

Gambar 4. Wawancara dengan informan utama 
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Gambar 5. Wawancara dengan Informan utama 

 

Gambar 6. Wawancara dengan Informan utama 
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Gambar 7. Wawancara dengan Informan utama 

 

Gambar 8. Wawancara dengan Informan Snow Ball 
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Gambar 9. Wawancara dengan Triangulasi 

Gambar 10. Wawancara dengan Triangulasi  


