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PUNCAK peringatan Pekan A ir Susu Ibu Sedunia (PAS) yang 
dikampanyekan pada setiap m inggu pertama Agustus telah berlalu. 
Seperti tahun-tahun berikutnya, acara ini hanya menjadi sekadar se
rem onial. Harapan bahwa peringatan PAS bisa m enggugah kesa
daran masyarakat akan pentingnya pemberian ASI kepada bayi, tidak 
juga tercapai dari tahun ke tahun. Padahal, menyusui sangat vital un

tuk kelangsungan hidup anak, apalagi anak merupakan ahli waris dan 
penerus generasi yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa.

O leh karena itu, diterbitkannya Pergub Aceh No 49 Tahun 2016 
tentang Pem berian ASI Eksklusif seperti hadiah besar di penghu
jung bulan ini. Pergub tersebut m engatur tentang cuti m elahirkan 
selama enam bulan bagi Aparatur Sipil Negara, yaitu Pegawai Ne

geri S ip il, tenaga kontrak dan la innya yang bekerja d i ja jaran 

Pemerintah Aceh.
M eskipun kebijakan ini baru bisa dinikm ati secara lokal oleh pe

rempuan dan anak di Aceh, namun setidaknya regulasi ini memberi
kan angin segar yang menggembirakan di tengah anggapan bahwa 

pem berian ASI eksklusif hanya jargon yang berbenti sam pai doku
men regulasi belaka, berhenti hanya pada im bauan, dan berhenti 
hanya pada wacana yang tak berkesudahan.

* Bersambung hal 7 kol 1

ASI, Sisi Lain...........
Sementara implementasinya masih sangat 
jauh dari harapan.

Meskipun Undang Undang Kesehatan No 36 
Tahun 2009 khususnya Pasal 128, sudah 
mewajibkan setiap orangtua untuk memenuhi 
hak-hak dasar anak/bayi, termasuk dalam pem
berian ASI. Bahkan ada juga Peraturan 
Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang 
Pemberian ASI Eksklusif. Faktanya, penerbitan 
regulasi di level apapun, ternyata tidak cukup 
mampu mendongkrak pemberian ASI di 
Indonesia. Apalagi, hampir tidak ada 
Pemerintah Daerah yang menindaklanjuti kebi
jakan ini dengan meneibitkan regulasi d i tingkat 
daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah, 
Peraturan Gubernur, ataupun Peraturan 
Bupati/Walikota.

Memang butuh dukungan dari semua pihak 
untuk menyukseskan kegiatan menyusui. 
Semakin banyak ibu harus bekerja karena de
sakan kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka 
memerlukan dukungan agar bisa melak
sanakan kedua perannya sekaligus dengan se
imbang sebagai seorang ibu dari anaknya dan 
juga pencari nafkah keluarga. Untuk itu cuti 
yang cukup, fasilitas yang layak di tempat kerja 
saat seorang perempuan kembali bekerja, ser
ta dukungan keluarga dapat membantu ibu un
tuk tetap dapat menyusui bayinya hingga dua 
tahun.

Pertanyaannya, kenapa pemberian ASI itu

begitu penting? Bila kita cermati fakta tentang 
semakin banyaknya anak-anak bermasalah di 
masa kini, boleh jadi hal itu disebabkan kega
galan pemberian ASI. Kenapa? Sebab, ASI 
bukan sekadar pemberian asupan nutrisi ter
baik bagi anak, tapi juga pondasi terjalinnya 
ikatan emosional antara ibu dan anak.

Seorang bayi mendapatkan dekapan 
hangat, kasih sayang, dan perlindungan saat 
menyusui. Sehingga, bayi tidak mudah stres 
akibat perubahan drastis di awal kehidupannya. 
Bayangkan saja, beberapa menit lalu sang bayi 
masih meringkuk dalam rahim yang hangat dan 
nyaman. Tiba-tiba dia harus berada di ruang 
bebas yang ribut, begitu dilahirkan. Tak mudah 
bagi bayi untuk beradaptasi, la sangat butuh 
dekapan sang bunda, sebagaimana saat mer
ingkuk nyaman di dalam rahimnya. 
Pembentukan ikatan emosional ini sangat pen
ting sebagai pondasi kepercayaan diri anak di 
masa awal pertumbuhannya.

Ikatan ibu-anak merupakan pembentukan 
hubungan timbal balik secara emosional antara 
ibu dan si kecil. John Bowlby dengan teorinya 
yang terkenal mengenai tingkah laku karena 
kedekatan, mengatakan bahwa perilaku yang 
menyebabkan seseorang dekat dengan indi
vidu tertentu secara menyolok ditemui pada pe
riode awal kehidupan, terutama pada sembilan 
bulan pertama hingga usia tiga tahun. Di sinilah 
pembentukan karakter seorang anak berawal.
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Apabila terjadi gangguan pada waktu kritis ini, 
sangat mungkin pada saat dewasa timbul ber
bagai gangguan tingkah laku, seperti agresif, 
depresi dan gangguan emosi lainnya.

Memberikan ASI memang bukan hanya se
kadar transfer air susu. Lebih dari itu, dia meru
pakan pondasi penting bagi pembentukan ge
nerasi. Maka, jangan sampai terjadi generasi 
kurang ASI yang berujung pada fisik dan pribadi 
yang lemah. Bagaimana Indonesia hendak ber
saing pada masa depan jika ternyata sumber 
daya manusianya seperti itu? Karena itu, kita ja
ngan pernah meremehkan soal menyusui, 
mengingat implikasinya yang sangat serius pa
da masa depan.

Generasi emas yang merupakan cita-cita 
bangsa ini di tahun 2045 nanti, akan sangat ter
gantung keberhasilan pencapaiannya dengan 
apa yang kita lakukan hari ini. Bagaimana pe
merintah dan elemen terkait memiliki niat baik 
untuk menyelamatkan nasib bayi-bayi para 
perempuan pekerja ini dari devisitASI. Perlu 
ada kebijakan revolusioner yang mendukung 
keberhasilannya.

Sementara di sisi lain, para perempuan juga 
harus menyadari, bahwa memberikan ASI 
adalah kodrat mulia yang tidak akan tergan
tikan. Menyusui berarti memberikan keme
nangan kehidupan kepada buah hati kita.
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