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INVESTASI PERAWAT  

PADA GENERASI ALFA 



 Generasi Alfa 
Generasi yang terpapar internet sejak bayi 

influencer sosial 
sejak bayi  

Melaui 
medsos, dgn 

memiliki 
follower   

lebih sedikit kon
tak manusia 

menghabiskan 
lebih sedikit waktu 

untuk 
bersosialisasi, 
berbicara dan 

bermain dengan 
temannya.  

Akan lebih mandiri,  
lebih terdidik, dan le
bih siap menghadap

i tantangan besar 

Paling menger
ti teknologi 

mengenal 
smartphone 

dan 
touchscreen 

sejak bayi 
 

Sgt dimanja 

 
 dibesarkan 

dengan value 
parenting 

terbaik dari 
orang tua 

generasi milenia  



Gen Alfa harus menghadapi tantangan terbesar dunia, 
termasuk pemanasan global dan krisis finansial.  
 
Mereka akan mendapatkan pendidikan yang lebih kuat 
melalui pembelajaran online di awal kehidupan 
mereka. 

Suport Generasi 
Alfa 

Suport 
pertumbuhan  

dan 
Perkembangan   

Nutrisi 

Informal & 
formal   

Pendidikan Kesehatan 
   

Masa Depan Di generasi Alfa 
Seberapa Besar Loncatan Teknologi dan Kecanggihan yang akan diciptakan 



Fenomena Kesehatan Bayi di Indonesia 
Saat Ini 

• Kejadian Stunting di dunia, setengahnya 
berada di negara Asia (55%) 

• Proporsi terbanyak kedua berasal dari asia 
tenggara (14,9%) 

• Indonesia merupakan penyumbang ketiga 
tertinggi di regional Asia 

• Rata2 prevalensi balita stunting di Indonesia 
tahun 2005-20017 adalah 36,4 % 

 



Fenomena di Indonesia  

Stunting mrp masalah gizi utama 
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Generasi dgn Stunting 
Dampak  Jangka  Pendek 

Perkembangan kogniitif, motorik dan verbal tid ak optimal  
Peningkatan kesakitan ,kematian. Peningkatan biaya kesehatan 

Produktifitas dan Kapasitas kerja tidak optimal  

Dampak Jangka panjang 

Postur tubuh pendek hingga dewasa, resiko 
obesitas dan peny lain    

Menurunnya Kesehatan Reproduksi.    

Kapasitas Sekolah  dan prestasi tidak optimal  

01 

02 

03 
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Kesenjangan  

Generasi 
Alfa 

Generasi 
Stunting 



 Pencegahan 
Pemberian ASI 

IMD 
ASI eksklusif 
hingga 6 bulan 
Pemberian ASI 
dilanjutkan hingga 24 
bulan ditambah 
makanan 
pendamping yg 
adekuat 

& Mengatasi 
Stunting 



ASI : NUTRiSI TERBAIK BAGI BAYI 

• Rekomendasi WHO 
• UU : ASI merupakan 

hak bayi 
 

• Kandungan dan komposisi ASI 
sangat unik dimana bersifat 
spesifik utk spesies bayi manusia  

• Kandungannya lengkap sesuai 
pertumbuhan dan 
perkembangan bayi manusia  

• Komposisi ASI berubah2 
menyesuaikan dgn kebutuhan 
pertumbuhan bayi manusia 

• Mudah diamborpsi usus bayi yg 
belum matur 

• Mudah dieliminasi giljal bayi yg 
blm matur 
 



Kontraindikasi ASI 

• Bayi lahir dengan galaktosemia 

• Infeksi tuberkulosis aktif 

• HIV  

• Human T-cell Lymphotropic virus tipe 1 atau 
tipe 2 

• Ibu dengan terapi kemoterapi atau isotop 
radioaktif (pemeriksaan diagnostik) 

• Ibu pengguna napza 

 



Keunggulan ASI 

• Berkurang resiko 
perdarahan postpartum 
• Berkurangnya resiko kanker 
payudara, kanker uterus dan 
kanker ovariu 
• Berkurangnya resiko 
osteoporosispascamenopaus 
• Menurunkan depresi 
postpartum. 
• Penurunan BB yang lebih 
cepat 
 
• Pengalaman ikatan yg unik 
Peningkatan pencapaian 
peran ibu 

Manfaat bagi ibu 

• Meningkatkan daya tahan 
tubuh dgn memberikan  
antibodies, immune factors, 
enzymes, and leukosit. 
• Menurukan resiko infeksi 
telinga, saluran respiratory 
,throat infections dan 
gastrointestinal infections, 
diabetes, and leukemia. 
• Menurunkan resko 
kejadian , termasuk exzema 
and reactive airway disease. 
• Enhances maternal-infant 
interactional synchrony and 
attachment opportunities. 

Manfaat bagi bayi 

Ekonomis 
Mengurangi biaya perawatan 
kesehatan tahunan 
Berkurangnya absensi orang 
tua di tempat kerja karena 
alasan anak sakit 

Bagi Keluarga 



Masalah dalam pelaksanaan 
breastfeeding  

• Ibu 
 - Pemahaman kurang 
 - Riw tdk berhasil memberika ASI 
 - Tdk percaya diri bahwa ibu mampu memproduksi ASI 
 - ibu merasa menyusui akan menghambat aktifitas 

sosial dan bekerja 
 - Masalah pada payudara 
 - Produksi ASI berkurang 
 - Merasa kesulitan untuk membuat bayi mau menyusu 
 - bingung puting 
• Pengaruh pasangan, klg, teman dekat dan lingkungan 



How Many Newborn Babies Can 
We Save 

01 Siapa Kita 

Perawat  merupakan profesional  

02 Profesi yg memiliki peran strategis 

Perawat ada di fase kritis kehidupan reproduksi  

03 Bagaimana Berperan 

Investasi di masa kritis  di 1000 hari kehidupan pertama 

04  Program Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) 
10 lanagkah Keberhasilan Menyusui  

05 Pendekatan Continuum of Care 



Continuum of Care 
Pelayanan berkelanjutan 

•Prioritaskan 
bayi 
mendapatkan 
ASI 

•Pendampingan 
Menyusui 

•Rooming in 

• Inisiasi 
Menyusu Dini 

•Persiapan 
Menyusui 

Antenatal 
Care 

(Klinik & 
Komunitas) 

Intranatal 
Care 

(Klinik) 

Neoborn 
Care 

(Klinik & 
Komunitas) 

Postnatal 
Care 

(Klinik dan 
Komunitas) 



Fase Antenatal 

• Hasil riset membuktikan bahwa edukasi 
merupakan tahap awal dari perubahan 
perilaku kesehatan 

• Edukasi ibu, pasangan dan keluarga  

• Edukasi diberikan sedini mungkin dalam 
kehamilan, sebelum ibu memilih metoda 
pemenuhan nutrisi pada bayi 

• Tiap pertemuan dengan ibu hamil mrp 
kesempatan untuk memberi edukasi 

 



 Topik Edukasi pada Fase Antenatal 

Manfaat ASI,  
Prinsip danskill menyusui 
Topik ini paling signifikan 

Menghilangkan 
mitos 

Mengklarifikasi 
informasi yang salah 

Menemukan 
kecemasan pribadi 

S.O.P penatalaksanaan 
ketika terdapat masalah 
pada payudara 

Menumbuhkan kepercayaan 
diri ibu untuk menyusui 



Metode Edukasi  

• Edukasi kombinasi secara individu dan kelompok 
menunjukkan hasil yang paling optimal dibanding 
hanya salah satu metoda 

• Metode workshop Merupakan metoda yang paling 
signifikan  

• Workshop meningkatkan self-efficacy, yg mrp 
hambatan dalam menyusui 

• Dukungan terutama diberikan pada ibu yang beresiko 
mengalami hambatan menyusui 

• Seperti pd ibu ebesitas: resiko terlambat lactogenesis 
shg pd fase antenatal hrs kontrol BB 

• Konseling dengan peer group 



Metoda Edukasi 

• materi seperti pamflet tidak secara signifikan 
meningkatkan pemberian ASI.  

 

• Metoda workshop meningkatkan breasfeeding 
secara signifikan 

 

• Diselenggarakan class breastfeeding: 3 kali 
saat antenatal, 2 kali pada postpartum 

 



formula-marketing educational materials versus 
noncommercial educational materials, 

• Klass breasfeeding pada masa antenatal scr 
signifikan dpt mengeliminasi efek iklan 
komersial produck susu formula 

• Klass breasfeeding harus di iringi dengan 
pembatasan pada pemberian sample produck 
susu formula 

• Pemberian sample produck susu formula scr 
signifikan mempengaruhi pada inisiasi 
menyusui dan durasi menyusui 



Fase Intranatal 

• Membantu inisiasi Menyusu Dini secara 
signifikan mempengaruhi pemberian ASI dan 
durasi menyusui 

• IMD yg dilakukan 1 jam segera setelah bayi 
lahir akan memberi kesadaran pada ibu bahwa 
bayinya sudah siap untuk menyusu 

• Peran Perawat : mengupayakan terlaksananya 
IMD pada bayi sehat 



Fase Postpartum 

• Pertama kali menyusui = dimulainya kesulitan 

• Pendampingan pada pertama kali menyusui 

• Teknik Menyusui 

• Nutrisi ibu menyusui: perawat berkolaborasi 
dengan gizi untuk memberi menu ibu 
menyusui dan makanan khusus untuk 
meningkatkan ASI 

• Kondisi Psikologis ibu 

 



Fase postpartum 

• Harus dievaluasi pada mg pertama hingga 
minggu kedua utk mengkaji masalah dalam 
menyusui yg akan menghambat 
keberlangsungan menyusui 

• Masalah dalam menyusui: 

• Putting lesi, ketidakefektifan asupan ASI, 
kelainan kongenital 



Support Postpartum di Komunitas 

• Kelompok Pendukung ASI 

• Petugas kesehatan 

• Seting tempat bisa di rumah, di pelayanan 
kesehatan,  

• Home visit 

• by telephone 



Fase postpartum: Mg 1 – Mg 6 

• Menjamin keberlangsungan menyusui 

• Penkes berkelanjutan dr perawat dan suport 
keluarga dan tenaga kesehatan 

• Bantu ibu mengatasi masalah2 yg muncul dan 
mengadaaptasi menyusui pada ibu bekerja 

• Alasan berhentimenyusui dini: produksi ASI 
kurang, pola berat badan dan konsumsi obat, 
kesulitan dalam pompa ASI 



Fase postpartum: Mg 1 – Mg 6 

• Kunjungan ibu postpartum ke polikebidanan adalah 
waktu yg tepat untuk juga mengkaji keberlangsungan 
menyusui 

• Mengkaji kemungkinan masalah pada payudara,niple, 
• Mastitis disebabkan candidias sering terjadi 20 % 

terjadi di 6 mg pertama , erosi niple 
• Mengkaji suport sistem thd menyusui 
• Kaji kecemasan dan kelelahan ibu 
• Kaji istirahat tidur ibu 
• Kaji parther streessors 
• Edukasi ttg penggunaan obat2an, radiasi 



The first year and beyond 

• Masalah krusial pada menyusui: bayi terpisah 
dgn ibu 

• Produksi ASI menurun 



Berbagai intervensi utk meningkatkan 
breastfeeding 

• Edukasi meningkatkan inisiasi menyusui dan durasi 
menyusui hingga 3 bulan  

• Suport Meningkatkan durasi menyusui hingga 6 bulan 
• Kombinasi edukasi dgn suport akan meningkatkan 

inisiasi menyusui dan durasi menyusui hingga 6 bulan 
• Peer group 
• Writer materials harus diiringi dgn edukasi 
• Jika hanya leaflet tdk ada significantnya dengan inisiasi 

menyusui 
• Commercial disharge packets akan menghambat 

inisiasi dan durasi menyusui 
 



Rekomendasi 

• Pendekatan C.O.C sangat tepat diterapkan untuk 
meningkatkan ASI eksklusif 

 

• Diperlukan Tenaga kes yg memiliki skill, motivasi dan peka 
budaya 

 

• Pelayanan Kesehatan memiliki staf perawat sebagai konsultan 
ASI yang bersertifikat  



kepedulian, upaya dan Pelayanan 

kita untuk meningkatkan 

breastfeeding merupakan investasi 

kita untuk masa depan 
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