
 
 

29 
 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini di ikuti oleh 6 narasumber, terdiri dari 4 orang ibu menyusui 

dengan HIV/AIDS, 1 orang keluarga dari ibu dengan HIV/AIDS, dan 1 orang dari 

kelompok pendamping. Dari 4 orang ibu yang menyusui terdapat 1 orang ibu 

yang memberikan ASI eksklusif kepada anaknya dan 3 orang ibu yang 

memberikan susu formula kepada anaknya. Narasumber yang berhasil 

diwawancarai secara intensif dengan menggunakan nama inisial, yang selanjutnya 

akan diberikan kode A1,A2,A3, dan A4 untuk ibu dengan HIV/AIDS, dan kode 

B1 untuk satu orang dari kelompok pendamping, dan kode C1 untuk keluarga dari 

ibu dengan HIV/AIDS. Wawancara dengan narasumber A1 dilaksanakan pada 

hari Rabu, 5 Oktober 2016, dengan narasumber A2 dilaksanakan pada hari Senin, 

17 Oktober 2016, dengan narasumber A3 dilaksanakan pada hari Senin, 14 

November 2016, dengan narasumber A4 dilaksanakan pada hari Minggu, 20 

November 2016, dengan narasumber B1 dilaksanakan pada hari Kamis, 1 

Desember 2016, dan dengan narasumber C1 dilaksanakan pada Minggu, 20 

November 2016. Semua data dan hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan 

pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.  

4.1. Persepsi ibu dengan HIV/AIDS di kota Yogyakarta mengenai menyusui 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menyusui menurut ibu merupakan 

proses memberikan susu ke anak, yang merupakan kodrat wanita yang tidak dapat 

diwakilkan dan sebagai ikatan kasih sayang ibu ke anak, (A3, 389-400). Setelah 

melahirkan hormon oksitosin akan meningkat dan memicu timbulnya perasaan 

sayang kepada bayinya, dan terbentuknya bonding. Bonding yang terbentuk 

membuat  ibu menjadi lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan bayinya 

(Britton, 2006).  Menurut ICEA (2006) bonding juga berhubungan dengan kontak 

kulit atau  skin-to-skin contact, yang membantu bayi menjadi mudah ditenangkan 

bila menangis, mempercepat perkembangan lingual, sosial, motorik kasar, 

motorik halus pada usia 1 tahun, dan memiliki kontrol emosial yang lebih baik. 

Ikatan kasih sayang yang terbentuk antara ibu dan anak atau mother-infant 

bonding adalah hubungan timbal balik secara emosional ibu dan anak, yang 
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menurut teori John Bowlby, attachment behavior, yaitu munculnya tingkah laku 

karena kedekatan, periode yang mencolok ditemukan pada awal kehidupan 

terutama 9 bulan pertama hingga usia 3 tahun, dan bila terjadi gangguan pada 

proses attachment ini, pada saat dewasa anak dapat mengalami gangguan emosi. 

Menyusui juga merupakan bentuk komunikasi antara ibu dan anak, seperti 

ungkapan A4 berikut ini : 

Kalo saya sih menyusui itu komunikasi, bentuk komunikasi antara ibu dan anak 

sih ....(A4, 528-537) 

Dengan menyusui ibu menjadi memiliki banyak waktu untuk berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan anak, sehingga bonding terbentuk, sebagaimana yang telah 

dijelaskan diatas. 

Narasumber A3 juga mengatakan bahwa menyusui tidak dapat digantikan 

oleh formula semahal apapun, karena ASI sudah terbukti makanan terbaik yang 

dibuat alami ditubuh (A3, 405-423). Menurut Hendarto (2013), ASI mengandung 

gizi yang diperlukan oleh bayi dan sesuai dengan saluran percernaan bayi 

kekentalannya. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh A2, menurut 

A2 menyusui juga merupakan proses memberikan gizi kepada anak.  

Menyusui itu ya memberikan gizi untuk anak, (A2, 18-19) 

Berbeda dengan A3 yang menyatakan bahwa ASI tidak dapat digantikan oleh 

apapun, menurut  A2 pemberian makanan dapat melalui ASI maupun formula 

Iya mba kalo setau saya menyusui itu ya lewat ASI, ya walaupun susu formula 

juga  memberi asupan gizi sih untuk buah hati  (A2, 26-30) 

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

persepsi menyusui bagi ibu dengan HIV/AIDS merupakan kodrat seorang wanita 

yang tidak dapat diwakilkan kepada siapa pun. Dan menyusui merupakan 

pemberian gizi makanan kepada anak yang seharusnya melalui ASI, tetapi juga 

dapat diberikan melalui ASI maupun susu formula. Namun ada juga yang 

mengatakan bahwa ASI merupakan makanan alami terbaik yang tidak dapat 

digantikan oleh apapun. Dan menyusui merupakan sebuah bentuk komunikasi 

untuk ibu dan anak sehingga anak dapat merasakan yang dirasakan oleh ibunya 
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dan juga merupakan bentuk kasih sayang ibu ke anak. Begitu banyak persepsi 

seseorang mengenai menyusui, persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan 

langsung dari suatu hal, dan terdapat beberapa faktor yang memengaruhi persepsi 

seseorang, diantaranya faktor fungsional yaitu pengalaman seseorang di masa lalu, 

faktor struktural yaitu persepsi dipengaruhi oleh orang disekitarnya, faktor 

situasional, dan faktor personal yaitu motivasi dan kepribadian (Rakhmat, 2003). 

Faktor-faktor tersebut yang memengaruhi persepsi seseorang sehingga antara satu 

dengan yang lain memiliki persepsi yang berbeda terhadap suatu hal. 

4.2.Perilaku menyusui ibu dengan HIV/AIDS di kota Yogyakarta 

Ibu dengan HIV/AIDS di kota Yogyakarta kebanyakan menggunakan susu 

formula, dan hanya ada beberapa yang memberikan ASI eksklusif kepada 

anaknya, dan ada yang sempat mendapatkan donor ASI namun kemudian tidak 

berlanjut karena menemui kesulitan, hal tersebut diungkapkan oleh B1 yang 

merupakan bagian dari kelompok pendamping berikut ini : 

“Di jogja itu kami punya report dari puskesmas T... Yang baru ngasih asi 

eksklusif itu ibu hiv cuma ada 2 ibu hiv yang di DIY. Itu pun nanti bisa kroscek 

ke dokter R. Itu cuma 2 kalo ngga 3 “(B1, 128-138). 

Dari 4 narasumber yang diwawancarai, 1 orang narasumber memberika 

ASI eksklusif dan 3 lainnya memberikan susu formula. Narasumber yang 

memberikan ASI terungkap dalam kutipan berikut ini : 

“Jadi bener-bener ASI tok til, jadi bener-bener setetes air pun nggak, itu bener-

bener dari lahir sampe 6 bulan, setelah itu baru 6 bulan baru pelan-pelan saya 

kenalkan....” (A3, 451-468). 

 

Sedangkan untuk perilaku ibu yang memberikan susu formula tercantum 

dalam kutipan dibawah ini :  

Ngga mba, susu formula tok dari lahir sampe sekarang usianya 6 bulan... (A1, 

375-378) 

Iya, dari lahir ampe sekarang ini pake susu formula, kalo susu formula aja tanpa 

makanan lain itu sampe usia 6 bulan. (A2, 234-237) 

Iya susu formula, tapi ngga full, habis M (merek),  baru D (merek), trus sempet 

berhenti pas beratnya over,, (A4, 105-109) 
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Hal tersebut juga sesusai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti, dari keempat narasumber tiga diantaranya memberikan susu formula dan 

ada satu ibu yang memberikan ASI eksklusif. Terdapat beberapa perilaku 

menyusui ibu dengan HIV/AIDS di kota Yogyakarta, kebanyakan dari mereka 

memilih memberikan susu formula bagi anaknya dan hanya sedikit sekali yang 

memilih memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Sebenarnya bagi ibu dengan 

HIV positif terdapat beberapa rekomendasi yang dapat digunakan, menurut WHO 

(2009) 

1. Tidak menyusui sama sekali bila, bila pengadaan susu formula dapat 

diterima, mungkin dilaksanakan, terbeli, berkesinambungan dan aman 

(AFASS,  acceptable, feasible, affordable, sustainable dan safe). 

2. Bila ibu dan bayi dapat diberikan obat-obat ARV (Anti Retroviral) dianjurkan 

menyusui eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan dan dilanjutkan menyusui 

sampai umur bayi 1 tahun bersama dengan tambahan makanan pendamping 

ASI yang aman. 

3. Bila ibu dan bayi tidak mendapat ARV, maka rekomendasi WHO tahun 1996 

yang berlaku yaitu ASI eksklusif yang harus diperah dan dihangatkan sampai 

usia bayi 6 bulan dilanjutkan dengan susu formula dan makanan pendamping 

ASI yang aman 

Hal tersebut juga dikuatkan oleh rekomendasi dari WHO, dalam pedoman 

HIV dan Infant Feeding (2010), ibu yang telah mendapat terapi ARV selama 6 

bulan dapat memberikan ASInya kepada bayi, setelah pemberian 6 bulan dapat 

dilanjutkan hingga 12 bulan beserta makanan pendamping. Sehingga baik 

menggunakan ASI maupun susu formula keduanya sama-sama dibenarkan 

asalkan memenuhi syarat yang telah ditentukan dan bersedia menerima 

konsekuensinya. 

Untuk ibu dengan ASI eksklusif  yaitu A3, cara memberikan ASI 

diajarkan oleh tenaga kesehatan dari  puskesmas (A3, 371-374).  Sesuai dengan 

A3, pada A1 dan  A2 cara memberikan susu formula juga diajarkan oleh tenaga 

kesehatan sesaat setelah lahiran (A1, 335 ; A1, 338-339) 
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4.2.1 Pemberian ASI eksklusif 

Pemberian ASI juga harus eksklusif dan tidak boleh sama sekali dicampur 

dengan  madu, atau sari buah, bahkan setetes air pun tidak diperbolehkan. Selama 

6 bulan pertama diberikan ASI eksklusif dan tidak diperbolehkan dicampur 

dengan makanan lain ataupun air karena akan berpengaruh pada kesehatan bayi 

(A3, 451-468 ; A3, 471-479). Pembahasan yang pertama adalah pemberian ASI 

eksklusif. Menurut narasumber, pemberian ASI eksklusif tidak diperbolehkan 

dicampur dengan susu formula maupun makanan lain. Hal tersebut sesuai dengan 

Pedoman Nasional PPIA (2012) yang menyebutkan bahwa mixed feeding, yaitu 

memberikan ASI dan Pendamping ASI bergantian tidak diperbolehkan karena 

susu formula merupakan benda asing bagi dinding usus mukosa bayi yang dapat 

menimbulkan perubahan mukosa pada dinding usus sehingga mempermudah 

masuknya virus HIV yanga ada di dalam ASI ke peredaran darah, hal tersebut 

meningkatkan resiko penularan sebesar 24,1%. 

Ketika memberikan ASI eksklusif, hal lain yang perlu untuk diperhatikan 

adalah menjaga kesehatan payudara jangan sampai lecet atau terluka, karena hal 

tersebut dapat menjadi salah satu cara penularan. Dan menjaga kesehatan 

payudara jangan sampai lecet atau terluka Payudara lecet, maka bisa menjadi 

salah satu sumber penularan virus HIV bagi bayi. Ketika payudara lecet maka ASI 

harus dipompa dan di sterilkan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada anak, 

cara pemberiannya juga harus menggunakan sendok, dikarenakan penggunan dot 

meningkatkan resiko infeksi. Alasan lain tidak diperbolehkan menggunakan dot 

adalah pengenalan dot menyebabkan bingung puting, teknik menghisap yang 

salah pada bayi karena mekanisme mengisap botol dan payudara berbeda, 

menimbulkan bayi lebih senang mengisap dot dan menolak payudara alami dan 

menyebabkan penyapihan dini (Yunianto, 2013). Menurut Fitriana (2012) ketika 

menyusu pada payudara melibatkan kerja otot pipi, gusi, langit-langi, dan lidah 

dan harus dipompa lebih keras, sedangkan pada dot bayi hanya tinggal 

memasukkan mulut dan susu akan mengalir secara pasif tanpa perlu hisapan yang 

kuat.  
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Selanjutnya posisi saat menyusui adalah anak miring dan kepala 

menghadap ke ibu, tidak boleh menengok karena dapat menyebabkan luka dan 

perut bertemu perut. Pemberian ASI tidak boleh hingga tertidur karena jika 

saluran napas anak tertutup oleh payudara maka dapat terjadi gagal napas (A3, 

430-438;A3 442-449). Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pada saat 

menyusui posisi ibu duduk,  mulut bayi melekat dengan baik, hidung bayi tidak 

tertutup dan tidak terdapat luka pada payudara ibu. Pada saat observasi peneliti 

tidak melihat saat pemberian dengan sendok, dikarenakan pada saat observasi 

payudara ibu tidak lecet. 

Menurut narasumber cara menyusui yang baik adalah memastikan kepala 

bayi menghadap ke kita dan menempelkan perut dengan perut agar tidak lecet, 

cara tersebut sesuai dengan anjuran IDAI (2013) yang menyebutkan bahwa cara 

menyusui yang baik dan benar adalah dengan memposisikan dan melekatkan bayi 

dengan benar untuk mencegah puting lecet dan untuk menjaga agar pasokan 

tercukupi. Kemudian kepala bayi diletakkan pada sepertiga atas lengan bawah, 

dan bayi dimiringkan menghadap ke ibu sehingga perut bayi menempel pada perut 

ibu dan dada bayi menempel pada dada ibu, dan wajah bayi menghadap payudara 

ibu. Menurut IDAI (2013) terdapat beberapa posisi menyusui seperti berbaring 

dengan posisi disamping, posisi cradle, dan masih banyak lagi, yang perlu 

diperhatikan adalah selalu memastikan jalan napas tidak tertutup. Menurut Besar 

(2008), frekuensi menyusui lebih banyak daripada susu formula, dengan ASI bayi 

dapat minum setiap 2-3 jam, hal tersebut dikarenakan ASI lebih mudah dicerna 

daripada susu formula.  

4.2.2. Pemberian susu formula 

Pada ibu yang memberikan susu formula, merasa khawatir dengan 

pertanyaan lingkungan sekitar mengenai alasan tidak memberikan ASI (B1, 238-

247). Hal tersebut dikarenakan pada masyarakat Indonesia masih memegang nilai 

bahwa sedah selayaknya ibu menyusui, walapun masyarakat sendiri ridak terlalu 

memahami makna ASI eksklusif, bagi mereka yang penting ibu menyusui. 

Menurut Besar (2008), ada kriteria AFASS oleh WHO bagi pemberian PASI pada 
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bayi yang lahir dari ibu penderita HIV positif, yaitu : Acceptable (diterima) yaitu 

ibu tidak mempunyai hambatan sosial budaya untuk memilih makanan alternatif 

atau tidak ada rasa takut akan stigma dan diskriminasi. Bagi masyarakat Indonesia 

menyusui merupakan suatu hal lumrah terjadi, maka apabila ada seorang ibu yang 

tidak menyusui maka masyarakan tentu akan menanyakan dan mencurigai ibu 

menderita sesuatu sehingga tidak diperbolehkan menyusui (Suradi, 2003). Hal 

tersebut juga hal yang dialami oleh ibu dengan HIV/AIDS di kota Yogyakarta 

yang memberikan susu formula, mereka sering ditanya oleh lingkungan sekitar 

mengapa tidak memberikan ASI namun sejauh ini masih dapat diatasi dengan 

alasan ASI yang keluar sedikit, maupun karena bekerja, tanpa membuka status 

mereka, sehingga bukan halangan yang besar. 

Pada bayi yang diberikan susu formula pada 6 bulan pertama hanya 

diberikan susu formula saja. Sedangkan makanan pendamping diberikan setelah 

usia 6 bulan, berupa vitamin C dan pisang (A1, 375-378).  A2 juga 

mengungkapkan hal yang serupa dengan pernyataan diatas, menurut A2 

pemberian makanan pendamping memang dilarang hingga usia 6 bulan, namun 

A2 mengaku terkadang air putih diberikan 1-2 tetes saat anak sudah lapar tetapi 

belum saatnya pemberian susu (A2, 247-258). Hal tersebut tidak diperbolehkan 

dikarenakan pemberian cairan dan makanan lain dapat menjadi sarana masuknya 

bakteri patogen, dan pada anak usia < 6 bulan sangat rentan terhadap bakteri 

penyebab diare (Yuliarti, 2010) 

Tenaga kesehatan mengajarkan bahwa cara pemberian susu formula yang 

baik adalah dengan menggunkan sendok dan gelas, dengan disendokkan perlahan-

lahan. Namun pada kenyataannya banyak ibu yang tidak sesuai dengan hal 

tersebut dikarenakan dengan cara tersebut terlalu lama dan anak sering rewel, 

seperti ungkapan A1 berikut ini  

Iyaa, dari awal dia lahir, itu awalnya suruh nyendok tiap sejam sekali waktu di RS 

.. dia nangis sampe lama banget, ...Yaudah dot aja cuma saya buat se-steril 

mungkin, direbus, trus di cuci botolnya dipastiin yang bener-bener biar bersih, 

(A1, 312-333) 

Dari hasil observasi, ibu sebenarnya menyadari bahwa dot atau botol 

beresiko namun ibu tetap memberi susu formula dengan botol, peneliti melihat 
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anak diberi minum dengan botol dan dalam posisi berbaring. Botol yang 

digunakan bersih dan telah dicuci terlebih dahulu. Berbeda dengan A1 yang 

menggunakan dot, maka A4 justru meminumkan susu langsung dari gelas, hal 

tersebut juga sesuai dengan yang diungkapkan oleh anggota keluarganya (A4, 

115-143; C1, 70-77). Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, ibu 

memberikan susu formula dalam gelas, sehingga anak dalam posisi duduk lalu 

diminumkan langsung melalui gelas perlahan-lahan dan anak memegang 

gelasnya. Hal ini masuk kriteria AFASS yang berikutnya, yaitu Feasible 

(terlaksanakan), ibu atau keluarga punya cukup waktu, pengetahuan, keterampilan 

dan lainnya untuk menyiapkan dan memberikan makan pada bayinya. Ibu 

mendapat dukungan bila ada tekanan keluarga, masyarakat dan sosial. 

Narasumber memiliki pengetahuan tentang cara memberikan susu formula yang 

benar, edukasi ini didapatkan baik dari tenaga kesehatan, maupun dari kelompok 

pendamping. Narasumber diajarkan cara memberikan susu formula kepada bayi, 

cara pembuatan, dan cara membersihkan. Untuk cara pemberian tenaga kesehatan 

menganjurkan menggunkan sendok agar mudah untuk dibersihkan, namun karena 

lama dan bayi cenderung rewel karena tidak sabar dan merasa lapar, maka ada 

beberapa ibu yang mengganti dengan gelas maupun botol.  

Penggunaan gelas atau cawan atau cup feeding tidak ada perbedaan 

stabilitas fisiologi, tersedak, meludah, apnea, dan bradikardi dengan metode lain, 

sehingga tidak masalah jika dilakukan (Fitriana, 2012). Kemudain cara yang 

dilakukan oleh narasumber sama dengan cara pemberian susu dengan cawan yang 

diajarkan oleh Depkes (2010) yaitu dengan memposisikan bayi pada posisi 

setengah tegak dipangkuan ibu dan menyentuhkan tepi cawan sedemikian rupa 

hingga bibir menyentuh susu. Prinsip penggunaan sendok sama dengan 

penggunaan gelas. 

Dari hasil observasi peneliti mengamati bahwa bayi diberikan susu dengan 

disendokkan pada posisi digendong secara perlahan-lahan, sendok yang 

digunakan berukuran kecil berbahan logam dan susu diletakkan dalam gelas kaca.  

Sendok dan gelas yang digunakan tidak boleh menggunakan plastik, 

sehungga harus dengan gelas kaca dan sendok alumunium (A2, 213-218). Alasan 
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menyusui menggunakan sendok untuk mengurangi bakteri dan agar tidak tersedak 

hal tersebut untuk menurunkan resiko terinfeksi bakteri karena cara mencuci 

sendok dan gelas cenderung lebih mudah untuk membersihkannya dan agar anak 

tidak tersedak (A1, 348-350). Menurut A2, alasan lain digunakannya sendok dan 

gelas adalah agar saluran pencernaan tidak bermasalah dan penggunaan dot akan 

berpengaruh pada pertumbuhan gigi rahang bayi (A2, 222-229). Penggunaan dot 

telah dikonsultasikan oleh narasumber A1 ke dokter anak, dan diperbolehkan 

dengan ketentuan dijaga kebersihannya (A1, 397-407).  

Menurut Yunanto (2013) salah satu sisi negatif dari penggunaan botol dot 

adalah infeksi, infeksi yang paling sering terjadi adalah otitis media akut, hal 

tersebut dapat terjadi karena tekanan rongga teling tengah dan nasofaring tidak 

seimbang, sehingga dapat merusak fungsi tuba eustachius, ketika bayi menyedot 

melalui dot dapat menarik cairang dari kerongkongan ke saluran telinga tengah.  

Pengakuan lain tidak digunakannya dot adalah karena dapat merusak gigi, hal 

tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Peressini (2003), bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan minum dot botol ketika tidur 

dengan munculnya karies gigi serta kerusakan gigi. Dan hal ini termasuk dalam 

kriteria terakhir yaitu Safe (aman, bersih berkualitas). Alasan penggunaan sendok 

dan gelas kaca adalah untuk menjaga kebersihan, penggunaan dot beresiko 

terpapar bakteri (Yunanto, 2013). Penggunaan plastik dilarang dikarenakan pada 

temperatur tinggi terjadi migrasi monomer-monomer bahan dasar plastik yang 

dapat bercampur dengan makanan (Sulchan, 2007). 

Terdapat cara khusus untuk mensterilkan alat-alat yang digunakan untuk 

memberikan susu formula, hal ini harus menjadi perhatian dikarenakan kebersihan 

alat adalah hal utama. Cara mensterilkannya adalah dengan menggunakan air 

panas. Seperti kutipan dibawah ini : 

Pake dot yang cuci, sabunnya pake sabun yang buat cuci dot itu, trus habis itu 

pake air panas digojog2, dikeringkan pake lap, (A1 356-359)  

Berdasarkan hasil observasi, ibu mencuci botol terlebih dahulu dengan 

sabun cuci piring seperti biasa, disikat dengan sikat dot, baru kemudian diisi air 

panas sedikit lalu digojog-gojog kemudian air dibuang, dikeringkan dulu baru 
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kemudian diberikan ke anak. Sedangkan berdasarkan hasil observasi pada ibu 

yang menggunakan gelas, setelah dicuci dengan sabun cuci piring lalu direndam 

dalam air panas kemudian baru dikeringkan. Ada pula ibu yang merebus botol 

dalam air yang mendidih, jadi botol baru dimasukkan setelah air benar-benar 

mendidih baru setelah itu botol dimasukkan lalu kemudian ditiriskan dan 

dikeringkan.  

 Cara mensterilkan yang dilakukan oleh A4 juga sama dengan A1, dan 

narasumber A4 menambahkan jika sebelum memegang atau memberi susu bayi 

harus mencuci tangan terlebih dahulu 

karena kan pake sendok. Sendok kan sterilisasinya cukup dengan sabun cuci 

piring segala macem itu cukup sama direndam air mendidih segala macem tu 

cukup. Tapi kalo gelas kan lebih rendam trus dii dii tuang air mendidih udah 

selesai . itu sih, edukasi yang paling ya sebelum pegang bayi harus cuci tangan 

bersih (A4, 177-188). 

Berdasarkan Permenkes nomor 39 tahun 2013 tentang susu formula bayi 

dan produk bayi lainnya, pada pasal 16 tercantum bahwa persyaratan higiene dan 

sanitasi meliputi 

a. Cuci tangan dengan sabun dan dibilas pada air mengalir selebum menyajikan 

susu formula bayi 

b. Cairkan susu dengan air mendidih kemudian tunggu 10 menit 

c. Lihat petunjuk takaran pada kemasan, atau mengikuti saran dokter 

d. Jika dalam 2 jam susu tidak habis maka harus dibuang 

e. Perhatikan tanggal kadaluarsa dan keutuhan kemasan 

f. Cuci setiap bagian alat, dan rebus alat dengan air mendidih 

Sedangkan untuk cara membuat susu pun telah ada ketentuan khusus yang 

diajarkan oleh tenaga kesehatan, namun hal tersebut tidak diikuti oleh narasumber 

dikarenakan terkadang anak yang rewel karena lapar (A1, 360-366). 

Hal ini termasuk dalam kriteria sustainable (bersinambungan) makanan 

pengganti yang diberikan kepada bayi harus setiap hari dan atau malam (tiap 3 

jam) dan dalam bentuk segar. Distribusi makanan tersebut harus berkelanjutan 

sepanjang bayi membutuhkan. Pada kenyataannya banyak ibu yang memberikan 

susu formula setiap saat ketika bayi rewel, dan ada ibu yang ketika anak rewel 

namun belum tepat waktunya diberikan air. 
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Sedangkan untuk pemilihan susu formula, menurut A1, A2, dan A3 

disesuaikan dengan kondisi anak. Jenis susu diganti ketika tidak cocok dengan 

anak seperti ketika anak muntah-muntah, badannya kurus, anak merasa bosan, 

hingga alergi seperti tertera dibawah ini (A1, 410-422;A2, 299-30;A4, 278-284). 

Dari hasil observasi ditemukan bahwa takaran pembuatan susu terkadang 

dimodifikasi oleh ibu, pada waktu itu peneliti melihat takaran air untuk susu 

dilebihkan dari ukuran seharusnya. Menurut si ibu hal tersebut dikarenakan BAB 

anak yang keras sehingga ibu mencoba menambahkan air pada susu agar BABnya 

melunak. Sedangkan dari yang diobservasi oleh peneliti pada narasumber yang 

lain, takaran susu sesuai dengan aturan.  

4.2.3. Pemberian profilaksis 

Selain harus memperhatikan cara pemberian ASI, ibu juga harus konsumsi 

ARV tepat waktu, dan anak diberikan profilaksis. Doa juga merupakan hal 

penting, dikarenakan kekhawatiran dan stres yang dihadapi sangat besar (A3, 309-

310). Anak yang lahir dari ibu dengan HIV/AIDS maka perlu diberikan 

profilaksis ARV dan kotrimoksazol. Pemberian ARV dimulai dari hari pertama 

lahir hingga minggu ke-6. Obat yang diberikan adalah Zidovudine 4 mg/kgBB 

diberikan 2 kali sehari. Setelah 6 minggu anak diberikan kotrimoksazol dengan 

dosis 4 mb/kgbb sehari sekali hingga usia 1 tahun atau hingga telah dilakukan 

pemeriksaan dan diagnosis HIV sudah dipastikan (PPIA, 2012). Hal tersebut telah 

sesuai dengan yang dilakukan oleh narasumber, namun ada satu narasumber yang 

tidak memberikan profilaksis kepada anaknya dikarenakan merasa tidak perlu dan 

merasa berat bila harus memberikan obat setiap hari kepada anak. 

Iya itu, sama ada lagi yang profilaksis. ... jadi dia trial juga kalo ngga dikasi 

kotrimoksasol. Karena berat mba kalo sampe 18 bulan. Trus dilihat dari viral load, 

CD 4 aku trus kau juga ngga si , jadi yaudah ga usah kotrimoksasol (A4, 207-219) 

4.2.4. Gambaran perasaan saat menyusui pada ibu dengan HIV/AIDS di kota 

Yogyakarta 

Pada saat memberikan susu formula maupun ASI ibu merasakan berbagai 

macam perasaan yang dikarenakan banyak alasan yang akan dijelaskan lebih 

lanjut. Pada ibu yang memberikan susu formula mereka akan cenderung 
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merasakan sedih. Narasumber A1 merasakan sedih dikarenakan tidak dapat 

memberikan ASI kepada anaknya, karena tidak dapat memberikan yang terbaik 

bagi anaknya (A1, 492-509). 

Selain merasakan sedih, mereka juga merasakan kekhawatiran akan 

kondisi kesehatan anaknya, mereka khawatir jika anak mereka akan tertular dan 

bernasib sama seperti ibunya (A2, 551-559). Terdapat juga perasaan kecewa, 

dikarenakan tidak dapat memberikan yang terbaik bagi anak dan keluarga dan 

merasa kurang sempurna (A2, 563-573). Selain merasa sedih, bagi ibu yang 

memberi susu formula seperti A1, ia juga merasa bahagia terhadap keputusan 

yang diambil ketika melihat perkembangan anaknya yang bagus dan badanya 

sehat (A1, 530-535).  

Lain halnya bagi A3, ibu yang memberikan ASI eksklusif ini selama 

menyusui narasumber merasa sangat tertekan sehingga membutuhkan seseorang 

yang mampu memberikan informasi yang tepat dan menenangkan, A3 juga 

merasa bersalah ketika asupan anaknya kurang (A3, 525-536; A3, 571-584) 

4.3. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku menyusui ibu dengan 

HIV/AIDS di kota Yogyakarta 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara maka peneliti 

membagi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku menyusui ibu dengan 

HIV/AIDS di kota Yogyakarta menjadi faktor internal yaitu kepribadian dan 

keyakinan dan faktor lingkungan seperti dukungan dari keluarga, dukungan 

tenaga kesehatan, dukungan dari teman sebaya, dukungan dari kelompok 

pendamping dan dukungan dari masyarakat. Hal tersebut akan dijelaskan dibawah 

ini : 

4.3.1. Faktor internal 

Faktor internal berupa kepribadian dan keyakinan dalam diri turut 

memengaruhi perilaku ibu menyusui yaitu apakah menggunakan ASI eksklusif 

atau susu formula. Hal paling penting adalah keyakinan akan keputusan yang 

diambil (A3, 594-603). Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

A1, yaitu diri sendiri merupakan faktor penentu utama dalam pengambilan 
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keputusan menyusui (A1, 788-793). Kepribadian seseorang turut menentukan 

perilaku menyusuinya, hal tersebut terkait dengan keberanian mengambil resiko 

dan manajemen stres seseorang, dikarenakan sebuah proses menyusui bagi ibu 

dengan HIV/AIDS dirasa sangat berat (B1, 443-451). Keinginan mendasar dalam 

diri juga merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Keinginan dari 

dalam diri sendiri untuk memberi ASI merupakan alasan A3 memberikan ASI 

(A3, 210-213). 

Salah satu faktor yang memengaruhi perilaku menyusui ibu dengan 

HIV/AIDS di kota Yogyakarta adalah faktor psikis, hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Arbon dan Byme (2001), bahwa yang termasuk didalamnya 

meliputi kepercayaan diri dan komitmen untuk menyusui. Berdasarkan data diatas 

didapatkan bahwa keinginan dari dalam diri merupakan hal yang penting. 

Kepribadian juga memengaruhi ada beberapa orang yang cenderung menghindari 

resiko karena merasa tidak sanggup jka harus menghadapinya, adapula orang yang 

merasa sangat yakin akan keputusan yang diambil dan merasa sanggup untuk 

menghadapi segala resiko yang mungkin terjadi. Sikap, kepercayaan, dan 

keyakinan termasuk dalam faktor predisposisi (Green dalam Notoatmojo, 2003). 

Hal ini sesuai dengan teori Snehandu B. Karr, yang mengungkapkan bahwa 

perilaku kesehatan merupakan fungsi dari niat seseorang bertindak (intention) dan 

otonomi pribadi yang bersangkutan dalam mengambil tindakan maupun 

keputusan (personal autonomi) 

Alasan menyusui  selain adanya keinginan untuk menyusui, adalah 

keyakinan bahwa anak adalah anugrah yang diberikan, dan keyakinan bahwa ASI 

adalah buatan Allah yang selama yakin, berdoa, dan berusaha minum obat tepat 

waktu maka tidak akan menularkan virus ke bayi  

Yang mendasari karena ini mba, yang kesatu saya pingin banget, trus saya yakin 

kalo dikasih anak ini bener-bener dikasih sama Allah, wong saya belum program 

aja udah dikasih gitu lo, saya yakin air susu ibu itu yang bikin Allah, pemberian 

dari Tuhan gitu bukan yang bikin manusia ya, ya walaupun itu ada kandungannya 

itu saya yakin selama saya bener-bener berdoa dan berusaha dan menjaga obatnya 

tertib tepat waktu saya yakin insyaallah ngga papa (A3, 242-257) 
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Sejalan dengan A3 yang yakin akan Kekuasaan Tuhan, menurut  A1, 

dukungan yang utama dalam proses menyusuinya adalah Tuhan, karena Tuhanlah 

yang mampu menguatkan makhluknya menghadapi kondisi apapun (A1, 745-

747). Sedangkan alasan lain yang paling banyak dipilih para ibu yang 

memberikan susu formula adalah takut terhadap resiko penularan dan tidak mau 

mengambil resiko. Hal tersebut diungkapkan oleh A1 dan A2 sebagai berikut  

..., saya tidak mau mengambil resiko (A1, 181-188) 

.... saya nggak mau ambil resiko,, hehehe(A2, 127-130) 

Dari penjabaran diatas ditemukan bahwa para ibu takut terhadap resiko 

yang akan didapatkan, takut menerima kenyataan jika anaknya tertular. Hal 

tersebut dalam aspek ketakutan akan kegagalan menurut Conroy (2007) yaitu 

ketakutan akan ketidakpastian masa depan, mereka takut jika anak tertular maka 

masa depan anak menjadi buruk mengingat HIV/AIDS belum bisa diobati hingga 

sekarang dan stigma negatif masyarakat mengenai HIV/AIDS. Hal tersebut sesuai 

dengan teori perilaku dari WHO yang mengungkapkan bahwa pemikiran dan 

perasaan (thought and feelings) ataupun pertimbangan pribadi seseorang 

mengenai sesuatu hal adalah modal awal dalam bertindak atau berperilaku.   

4.3.2. Dukungan dari keluarga 

Selain dari diri sendiri, keluarga juga memengaruhi perilaku menyusui 

baik dalam pengambilan keputusan pilihan menyusui maupun dalam kegiatan 

menyusui. Keluarga juga memberikan dukungan untuk menentukan, hal tersebut 

diungkapkan oleh A1 dibawah ini,  

Kalo keluarga saya jelas formula, suami juga formula, suami kan jelas negatif, 

jadi mendingan formula aja deh dari pada nantikan anak saya gimanaa gitu, (A1, 

295-300) 

Keluarga meminta untuk memberikan yang terbaik, jika memang susu formula 

harus yang terbaik, asupan gizi yang baik hal utama (C1, 36-40). Dalam 

pengambilan keputusan pilihan menyusui bentuk dukungan suami A3 yaitu 

dengan membantu membaca artikel tentang ASI, sehingga terkumpul informasi 

yang benar-benar lengkap dan akurat (A3, 337-341).  
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Selain dalam penentuan pilihan menyusui, keluarga juga memberikan 

dukungan dalam proses pelaksanaan menyusui. Dukungan dari suami, yang 

didapatkan oleh A1 yaitu membantu penyiapan susu jika A1 lelah (A1, 675-683), 

hal tersebut juga sama dengan yang dikatakan oleh A3 yaitu dukungan suami 

berupa membantu dalam pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaannya 

membantu memompa dan mensterilkan ASI 

Yang kesatu memberikan, ngga papa lah bismillah, maksutnya mengambil 

keputusan itu dia ya mendukung. Trus yang kedua ya dia ikut mensterilakan asi 

yang saya perah jadi saat agak lecet, .. nah itu dia bantu (A3, 321-333) 

Bentuk dukungan lain yang diberikan keluarga berupa perhatian dan 

finansial. Perhatian tidak hanya datang dari suami namun juga dari anggota 

kelurga lain, seperti adek atau ibu dari narasumber. Bentuk perhatian keluarga 

dapat berupa bantuan finansial, seperti membantu membelikan susu dan dot (A1, 

659-670). Dukungan dari keluarga berupa pembagian tugas, seperti yang 

diungkapkan oleh A4, hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh C1, (C1, 

17-20 ; A4, 454-460). Menurut teori yang dikemukakan oleh Green dalam 

Notoatmojo (2003) terdapat 3 faktor yang berperan dalam pembentukan perilaku, 

diantaranya adalah faktor penguat (reinforcing factors). Faktor penguat terwujud 

dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama 

yang biasanya dijadikan panutan oleh masyarakat. Termasuk didalamnya adalah 

dukungan keluarga. Dukungan keluarga dapat berupa dukungan finansial dan juga 

tenaga.  

4.3.3. Dukungan tenaga kesehatan 

Faktor lain yang juga memengaruhi perilaku menyusui ibu dengan 

HIV/AIDS di kota Yogyakarta adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dalam 

hal ini berkaitan dengan edukasi. Edukasi mengenai pilihan menyusui, mengenai 

kelebihan dan kekurangan ASI, susu formula dan donor ASI. Edukasi menjadi 

faktor yang menentukan perilaku seorang ibu dalam menyusui. Pentingnya  

edukasi yang nanti outputnya ibu dengan HIV/AIDS dapat menyusui dengan 

aman dan nyaman (B1, 327-33). A4 menambahkan pentingnya edukasi yang 

membuat nyaman dan bukan yang menakutkan, karena dokter yang seperti itu 



44 
 

 
 

masih jarang (A4, 340-344). Berdasarkan pengakuan dari B1, selama ini edukasi 

di lapangan untuk susu formula sudah bagus dan lengkap, sedangkan untuk ASI 

dan donor ASI dirasa kurang (B1, 275-289). Hal tersebut juga dirasakan oleh A1 

dan A2, menurut A1dan A2 edukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan sudah 

cukup lengkap, mereka juga merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan 

oleh tenaga kesehatan (A1, 634-649; A2, 180-186)).  

Dalam psikologi dikenal adanya strategi coping, yaitu segala usaha untuk 

menghilangkan, melemahkan, atau memberikan ketahanan terhadap stres. Berupa 

usaha kognitif dalam mengelola, menerima, dan menoleransi tekanan. Pada ibu 

dengan HIV/AIDS cenderung kearah problem focused coping, bagian seeking 

social support yaitu usaha untuk mendapatkan kenyamanan dan bantuan 

informasi dari orang lain untuk menyelesaikan masalahnya.   Hal itu tampak dari 

para ibu yang berusaha mendapatkan informasi dari pihak lain.  

Bagi ibu yang ingin memberikan ASI eksklusif,  edukasi mengenai 

pemberian ASI eksklusif bagi ibu dengan HIV/AIDS dirasa sangat kurang, 

informasi yang diberikan masih terputus-putus, berbeda antar dokter satu dengan 

yang lain, kadang informasi tidak membuat nyaman justru menakutkan apalagi 

bagi ibu yang menyusui ASI eksklusif. Hal tersebut diungkapkan oleh B1 seperti 

berikut ini : 

jadi dokter tuh ngga membuat pasien nyaman dalam artian informasi sangat 

terputus-putus .... Kemudian informasinya tuh ngga membikin nyaman malah 

membikin was was....jadi panik sendiri, jangan-jangan anakku tertular segala 

macem. (B1, 254-272) 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh narasumber lain, mereka merasa 

bahwa komunikasi hanya searah dan tidak diberi kesempatan untuk berdiskusi 

(A4, 352-363), begitu juga yang diungkapkan oleh A3 bahwa menurut dia pihak 

rumah sakit justru melarang dan tidak memperbolehkan  

Ooh iya, dari rumah sakit S sama sekali ngga boleh menyusui, walaupaun rumah 

sakit pro asi, tapi pihak bersalin nya bukan dokter anaknya, mereka tidak 

menyarankan untuk ASI, jadi keputusan saya memberikan ASI itu ditentang oleh 

semua tim dokter kehamilan, bener-bener ditentang, sampe mereka memberikan 

bu ini nanti silakan dibaca, artikel org atau apa gitu, website khusus dokter 

internasional, suruh buka itu, alamat diberikan secara lengkap suruh baca. Kan 
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memang keteranga disitu kalo asi memang mengapa kita memberikan asi 

mengapa tidak disitu ada keterangannya,  itu bener2 tidak boleh, sampe dijelaskan 

ini loo alesannya ga boleh. (A3, 187-210) 

Menurut B1 perlu adanya penguatan untuk rekomendasi ASI eksklusif, 

dikarenakan banyak dokter tidak mau mengambil resiko (B1, 220-227). Walaupun 

banyak dokter yang tdak mau mengambil resiko namun tetap ada beberapa yang 

memberi dukungan bagi ibu dengan HIV/AIDS yang ingin memberikan ASI 

eksklusif (A3, 269-282). 

Edukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan berkaitan dengan 

pengetahuan. Menurut Notoatmojo (2003) salah satu faktor yang memengaruhi 

perilaku seseorang adalah pengetahuan. Pengetahuan ibu dengan HIV/AIDS 

mengenai menyusui kebanyakan didapatkan dari edukasi, dan hanya sedikit orang 

yang mau untuk mencari informasi sendiri. Banyaknya ibu yang memberikan susu 

formula dikarenakan edukasi mengenai pemberian susu formula oleh tenaga 

kesehatan maupun pendamping sudah sangat baik. Sehingga para ibu dengan 

HIV/AIDS sangat yakin dengan pilihannya untuk memberikan susu formula. 

Sedangkan pada edukasi mengenai pemberian ASI eksklusif masih sangat rendah, 

sehingga para ibu cenderung takut dan khawatir terhadap keputusan yang diambil. 

Menurut teori perilaku Snehandu B. Karr terjangkaunya informasi terkait dengan 

tindakan yang akan diambil oleh seseorang. Penyebab utama masih sedikit ibu 

yang memberikan ASI eksklusif adalah rendahnya edukasi, dan belum ada 

program kampanye yang gencar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan edukasi 

oleh tenaga kesehatan masih sangat kurang untuk pemberian ASI eksklusif, hal 

tersebut memengaruhi perilaku menyusui karena menurut Arbon dan Byme 

(2001) faktor tenaga kesehatan turut memengaruhi perilaku menyusui. Tenaga 

kesehatan bertugas memberi informasi mengenai perawatan payudara selama 

kehamilan, lama menyusui, dan inisiasi menyusui dini, informasi yang diberikan 

dapat membangun rasa percaya diri ibu untuk membuat keputusan apakah akan 

menyusui bayinya. Hal ini sesuai dengan teori perilaku dari WHO yang mana 

adanya acuan atau referensi dari seseorang atau pribadi yang dipercaya (personal 
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references) dalam hal ini tenaga kesehatan dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang.  

4.3.4. Dukungan dari teman sebaya 

Teman sebaya adalah kumpulan orang-orang yang bernasib sama, 

terinfeksi HIV/AIDS. Berdasarkan hasil wawancara peneliti didapatkan hasil 

bahwa teman sebaya tidak mempengaruhi perilaku menyusui pada ibu dengan 

HIV/AIDS. Hal tersebut menurut A1 dan A2 dikarenakan teman sebaya 

cenderung lebih tertutup dan lebih tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, 

seperti yang tercantum dalam kutipan dibawah ini :  

Ngga ada kalo odha tuh cenderung cuek2 ngga yang nanya apa gitu nggak, ngga 

nanya2 gitu, (A1, 767-770) 

Nggak mba,, ngga ada,, no,, ngga adaa,, temen sesama nggak memengaruhi 

keputusan saya tentang menyusui (A1, 780-784) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2009), pada orang 

dengan HIV/AIDS (ODHA) cenderung lebih menggunakan strategi emotional 

focused coping, yaitu bertahan dalam keadaan sesulit apapun, hal ini yang 

menghambat ODHA dapat terbuka dengan orang lain. Hal inilah yang mendorong 

ODHA cenderung tertutup dan tidak mau berbagi cerita dengan orang lain.  

4.3.5. Dukungan dari kelompok pendamping  

Faktor selanjutnya yang memengaruhi perilaku menyusui ibu dengan 

HIV/AIDS di kota Yogyakarta adalah kelompok pendamping. Bentuk dukungan 

kelompok pendamping adalah membantu ibu HIV/AIDS dengan memberikan 

edukasi, maupun mengarahkan, dan membantu menggalangkan dana. Edukasi 

yang diberikan oleh kelompok pendamping dapat memengaruhi perilaku 

menyusui ibu, dikarenakan beberapa pendamping turut memberikan edukasi (A1, 

195-197; A1, 199-202). Hal ini termasuk dalam faktor penguat (reinforcing 

factors) dalam teori perilaku Green. 

Selain memberikan edukasi dukungan kelompok pendamping 

menghubungkan ibu dengan HIV kepada ahli yang lebih tahu, agar informasi 
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yang didapatkan akurat (B1,188-194). Dukungan lain berupa bantuan finansial, 

hingga saat ini bantuan yang ada adalah uang susu  

Tiap bulan dikasih 100 rbu, dikasih dalam bentuk susu (A2, 353-354) 

Belum ada program khusus dari kelompok pendamping mengenai 

menyusui, hanya sebatas edukasi saat ANC. Karena yang menajdi fokus utama 

kelompok pendamping adalah memastikan akses kesehatan dirumah sakit baik 

(B1, 169-180). 

4.3.6. Dukungan dari masyarakat 

Masyarakat sekitar tidak mempengaruhi perilaku menyusui ibu dengan 

HIV/AIDS karena mereka cenderung lebih tertutup dengan lingkungan sekitar. 

Hingga saat ini lingkungan sekitar sering menanyakan mengapa tidak diberi ASI, 

karena masih menjadi hal yang kurang wajar apabila anak tidak diberi ASI oleh 

ibunya (A1, 474-487).  Pernyataan diatas sejalan dengan yang diungkapkan oleh 

B1, bahwa banyak ibu dengan HIV/AIDS yang merasa khawatir dengan 

pertanyaan lingkungan sekitar mengenai alasan tidak memberikan ASI (B1, 238-

247) mereka cenderung khawatir jika penyakitnya diketahui atau dicurigai oleh 

lingkungan sekitar. Menurut teori perilaku dari WHO budaya merupakan faktor 

eksternal dalam terbentuknya perilaku seseorang dan dalam teori Snehandu 

B.Karr, dukungan masyarakat diperlukan karena perilaku seseorang cenderung 

memerlukan legitimasi namun nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi ibu 

dengan HIV/AIDS. 

berikut ini terdapat ringkasan singkat  dari beberapa penjelasan diatas  

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menyusui ibu dengan 

HIV/AIDS di Kota Yogyakarta  

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 
ASI eksklusif Susu formula 

Faktor internal Keyakinan dalam diri 

bahwa ASI makanan yang 

terbaik 

Takut mengambil resiko 

anak tertular 
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Keyakinan bahwa menyusui 

kodrat wanita yang tidak 

dapat digantikan 

Keyakinan dan niat untuk 

memberi susu formula 

Niat dari awal dan 

keinginan yang besar untuk 

memberikan ASI 

 

Dukungan keluarga Membantu mengambil 

keputusan dengan membaca 

berbagai referensi 

Mendukung untuk 

memberikan susu formula 

terbaik 

Membantu mempersiapkan 

ASI ketika payudara lecet 

Mendukung dari segi 

finansial 

 Membantu dalam 

pelaksanaan, seperti 

pembuatan susu formula 

dan membersihkan alat 

Dukungan tenaga 

kesehatan 

Memberikan edukasi 

mengenai menyusui yang 

sangat terbatas dan tidak 

sama antar tenaga 

kesehatan, edukasi tidak 

menenangkan 

Memberikan edukasi yang 

adekuat mengenai 

kelebihan susu formula 

Kurangnya dukungan dari 

tenaga kesehatan 

 

Dukungan teman 

sebaya 

Teman sebaya tidak 

mempengaruhi perilaku 

menyusui  

Teman sebaya tidak 

mempengaruhi perilaku 

menyusui 

Dukungan kelompok 

pendamping 

Memberikan edukasi 

mengenai menyusui 

Memberikan edukasi 

mengenai menyusui 

Memfasilitasi ibu dengan 

berusaha menghubungkan 

Memberikan bantuan 

secara finansial 
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ibu dengan tenaga kesehatan 

agar agar mendapatkan 

informasi yang akurat 

Dukungan masyarakat Terdapat nilai dalam 

masyarakat bahwa seorang 

ibu harus menyusui  

Ibu yang tidak menyusui 

menimbulkan pertanyaan 

bagi masyarakat sekitar 

 

4.4.Donor ASI 

Selain ASI eksklusif dan susu formula, terdapat juga pilihan ketiga yaitu 

donor ASI. Namun pilihan donor ASI belum terlalu dikenal dan masih sangat 

asing di masyarakat. Bahkan A1 dan A2 mengaku bahwa belum pernah mendapat 

edukasi mengenai donor ASI, hanya sebatas mendengar (A1, 243-245 ; A1, 249-

258 ; A2, 606-611). Berdasarkan kutipan diatas diketahui bahwa edukasi yang 

diberikan hanya dua pilihan yaitu ASI atau formula. Sehingga banyak ibu yang 

tidak mengetahui mengenai donor ASI. Berbeda dengan A1 dan A2 yang tidak 

mendapatkan edukasi mengenai donor ASI, A4 pernah mendapat edukasi 

mengenai donor ASI, namun saat itu menemui kesulitan ketika harus 

menghubungi AIMI (A4, 320-332). Senada dengan hal tersebut, B1 

mengungkapkan bahwa donor ASI sudah mulai di edukasikan, namun untuk 

mendapatkannya masih ditemukan beberapa kesulitan (B1, 201-209).  

Narasumber A4 mendapatkan edukasi yang lengkap mengenai donor ASI 

karena sudah terhubung dengan AIMI. Meskipun sudah mengetahui mengenai 

donor ASI, A3 belum terpikirkan untuk donor ASI dan lebih memilih susu 

formula dibandingkan donor ASI. Karena menurut A4, ASI itu berasal dari 

dirinya, jika dari orang lain lebih baik tidak. Pertimbangan lain untuk tidak donor 

ASI adalah secara hukum agama donor ASI akan memunculkan saudara 

sepersusuan (A3, 737-742 ; A3, 778-793) 

Syarat dan ketentuan dalam donor ASI telah dibahas sebelumnya dalam 

kajian teori. Pada kenyataan di lapangan, edukasi mengenai donor ASI memang 

sangat minimal sekali, hal ini di karenakan donor ASI sendiri tidak masuk dalam 
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rekomendasi edukasi PPIA oleh Kemenkes. Beberapa ibu mendapat edukasi dari 

kelompok pendamping maupun mencari sendiri di internet, dan tenaga kesehatan 

tidak memberikan edukasi mengenai donor ASI. Dan hingga saat ini belum ada 

lembaga khusus yang mengatur donor ASI, AIMI sendiri tidak menyediakan 

persediaan ASI, AIMI hanya memberi pendampingan bagi ibu, di Indonesia 

belum ada bank ASI yang diatur oleh pemerintah, jika ada itu milik swasta.  

Selain karena kurangnya edukasi, salah satu narasumber mengkhawatirkan 

mengenai hukum agama terkait donor ASI dan menjadi saudara sepersusuan. 

Fatwa Majlis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah 

Donor ASI (Istirdla’) memutuskan bahwa seorang ibu boleh memberikan ASI 

kepada anak yang bukan anak kandungnya, demikian juga sebaliknya sepanjang 

memenuhi ketentuan syar’i, yaitu ibu harus sehat, baik fisik dan mental, dan tidak 

sedang hamil. Terdapat 8 kelompok mahram akibat sepersusuan, salah satunya 

adalah Furuu’ Al-Abawaini min Al-Radhaa’ (keturunan dari orang tua susuan), 

yaitu : anak-anak dari ibu susuan, kemudian anak-anak dari anak-anak ibu susuan 

tersebut terus ke bawah (cucu dan cicit). Hal tersebut yang menjadi salah satu 

pertimbangan oleh narasumber. Dalam Fatwa Majlis Ulama Indonesia Nomor 28 

Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor ASI (Istirdla’), terjadinya mahram 

jika memenuhi persyaratan berikut ini : 

a. Usia anak yang menerima susuan maksimal 2 tahun qomariyah 

b. Ibu pendonor diketahui identitasnya dengan jelas 

c. Jumlah ASI minimal 5 kali persusuan 

d. Cara persusuan dilakukan secara langsung melalui puting susu (imtishash) 

maupun diperah 

e. ASI yang dikonsumsi mengenyangkan 

4.5.Hambatan yang ditemui ibu dengan HIV/AIDS di kota Yogyakarta 

Hambatan yang ditemukan dibagi menjadi hambatan saat pengambilan 

keputusan dan hambatan dalam pelaksanaan. Berikut ini akan diuraikan hambatan 

dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan edukasi kurang 

adekuat, sehingga para ibu dengan HIV merasa khawatir dan takut dapat 

menularkan virus kebayinya dan juga kurangnya edukasi mengenai ASI eksklusif 
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di Jogjakarta, terutama edukasi dari tenaga medis (B1, 227-234 ; B1, 157-165).  

Kemudian A4 menambahkan bahwa edukasi belum menyeluruh dan kurang 

memfasilitasi keinginan dari ibu (A4, 94-102).  

Hambatan dalam pelaksanaan yang paling sering diungkapkan dalam 

memberikan susu formula adalah masalah biaya. Untuk masalah biaya khususnya 

dihadapi bagi ibu yang memberikan susu formula mengingat harga susu formula 

yang memang mahal. Penggunaan susu formula membuat pengeluaran sehari-hari  

bertambah (A2, 311-318; A1, 449-451; A4, 479-489 ). Hal ini termasuk dalam 

kriteria AFASS yang ketiga, yaitu Affordable (terjangkau) ibu dan keluarga 

mampu melakukan pembelian, pembuatan, dan penyiapan makanan pilihan, 

termasuk bahan makanan, bahan bakar dan air bersih (Besar, 2008). Hal ini 

termasuk menjadi permasalahan dalam pemberian susu formula mengingat harga 

susu formula yang tidak bersahabat dan bantuan dari pemerintah hanya untuk 

anak yang terinfeksi HIV/AIDS, sedangkan bagi anak yang tidak terinfeksi maka 

tidak ada bantuan. Sejauh ini bantuan didapatkan dari kelompok pendamping 

maupun founding mandiri. 

Hambatan lain adalah persiapan maupun proses pemberian yang ribet dan 

memakan waktu dan juga tenaga. A1 merasakan kesulitan menyiapkan air panas 

saat berpergian (A1, 429-432). Hambatan dalam pemberian ASI adalah prosesnya 

yang sangat melelahkan, seperti yang diungkapkan oleh A3 dibawah ini : 

dalam pelaksanaanya itu mungkin kita lelah, sangat lelah, apalagi pas asinya lecet, 

putingnya lecet, payudaranya lecet itukan menghambat dalam pemberian asinya. 

(A3, 610-615) 

4.6.Harapan ibu dengan HIV/AIDS di kota Yogyakarta 

Peneliti merangkum beberapa hal yang menjadi harapan baik bagi tenaga 

kesehatan pemerintah maupun bagi pribadi. B1 mengungkapkan bahwa perlunya 

edukasi yang membuat ibu merasa aman dan nyaman dan juga kampanye bahwa 

ibu dengan HIV/AIDS bisa menyusui, karena saat ini program yang sudah 

tersedia adalah penggalakan ASI eksklusif bagi ibu-ibu umum, dan belum ada 

bagi ibu-ibu dengan kasus khusus, seperti ibu dengan HIV/AIDS (B1, 307-316; 

B1, 319-324). Menurut B1 sebaiknya terdapat SOP atau standart yang  benar, 
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jelas, dan dapat dipertanggung jawabkan,  sehingga informasi yang diterima oleh 

ibu dengan HIV/AIDS dimana pun sama (B1, 295-306). Hal senada juga 

diungkapkan oleh A4, harapan untuk kedepannya adalah pemberian edukasi yang 

adekuat sehingga dapat memfasilitasi ibu dengan HIV yang ingin menyusui (A4, 

504-511).  

Mengenai harapan adanya edukasi yang seragam sehingga informasi yang 

didapatkan seragam, sebenarnya telah ada rekomendasi yang diberikan oleh 

kemekes yang tercantum dalam baku panduan PPIA (2012), rekomendasi tersebut 

berisi pemberian informasi dan edukasi mengenai pemberian makanan bayi dalam 

pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak maupun pemeliharaan kesehatan 

secara umum sebagai berikut  

1. Ibu hamil dengan HIV perlu mendapatkan konseling mengenai keputusannya 

untuk menyusui atau memberikan susu formula. Diharapkan adanya 

komunikasi dengan si ibu, petugas dapat menggali informasi kondisi rumah 

ibu dan situasi keluarganya, sehingga bisa membantu ibu untuk menentukan 

pilihan pemberian makanan pada bayi yang paling tepat. Hal ini telah 

dilakukan, biasanya bersamaan dengan ANC dan dimulai pada bulan ke 

tujuh. 

2. Petugas harus memberikan penjelasan tentang manfaat dan risiko menyusui 

untuk kelangsungan hidup bayi/anak, serta pentingnya terapi ART sebagai 

kunci upaya mencegah penularan HIV dari ibu ke anaknya. Bayi yang diberi 

ASI dari ibu yang sudah dalam terapi ARV dan minum obatnya secara 

teratur, memiliki risiko sangat kecil untuk menularkan HIV, karena jumlah 

virus dalam tubuhnya jauh berkurang. Pemberian susu pengganti ASI yang 

tidak higienis berpotensi menimbulkan penyakit infeksi lain yang mungkin 

mengancam kelangsungan hidup bayi. Hal ini sudah dilakukan oleh beberapa 

dokter namun terkadang kurang lengkap dan informasi tidak seragam 

3. Petugas harus dapat mendemonstrasikan bagaimana praktek pemberian 

makanan pada bayi yang dipilih dan memberikan brosur atau materi KIE 

yang bisa dibawa pulang. Hal ini sudah dilaksanakan, biasanya diajarkan 

setelah proses kelahiran. 



53 
 

 
 

4. Petugas perlu memberikan konseling dan dukungan lanjutan. Hali ini belum 

dilakukan, begitu juga dengan point ke-5 

5. Saat kunjungan pasca persalinan, petugas kesehatan dapat melakukan 

• Monitoring pengobatan ARV ibu dan profilaksis ARV bayi; 

• Monitoring tumbuh kembang bayi; 

• Memberikan imunisasi bayi sesuai dengan jadwal imunisasi dasar, 

kecuali bila ada tanda-tanda infeksi oportunistik; 

• Memberikan obat kotrimoksazol pada bayi untuk mencegah timbulnya 

infeksi lain mulai pada usia 6 minggu; 

• Memeriksa tanda-tanda infeksi termasuk infeksi oportunistik; 

• Memeriksa praktik pemberian makanan pada bayi dan apakah ada 

perubahan yang diinginkan 

• Mendiskusikan pemberian makanan selanjutnya setelah ASI untuk bayi 

usia 6 – 12 bulan. 

Hingga saat ini belum ada follow up dari tenaga kesehatan, hal tersebut 

dapat disebabkan karena kurangnya tenaga kesehatan. Padahal petunjuk 

mengenai kunjungan pasca persalinan telah ada dalam PPIA.  

Sedangkan harapan bagi pribadi adalah sebagaimana ibu pada umumnya 

yang mengingingkan hal yang terbaik bagi anaknya, terutama kesehatan, agar 

anak tetap sehat, tidak terinfeksi dan tumbuh kembangnya pun juga baik (A1, 

680-684; A2, 590-596). Setiap orang selalu menginginkan yang terbaik bagi 

kehidupan mereka, begitu juga dengan para ibu dengan HIV/AIDS yang 

menyusui di kota Yogyakarta, mereka mengharapkan agar anak dapat tumbuh 

sehat dan tidak tertular virus HIV. 

 

 

 

 

 


