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PEMBERIAN ASI TERBAIK DI 

MASA PANDEMI COVID 19



Menyusui mungkin bukan pilihan terbaik untuk

semua orang tua, tetapi ia pilihan terbaik untuk

semua bayi

(Amy Spangler)

BREASTFEEDING



Belum ada cukup bukti penularan secara vertikal dari Ibu ke bayi

melalui menyusui. Manfaat menyusui dinilai lebih besar dari

potensi risiko penularan Covid-19 

(WHO, 2020)

Penting diketahui bahwa susu formula bukanlah pilihan yang 

tepat untuk sebagian besar bayi dan balita.

(Unicef, 2020)

ASI, SUFOR, DAN COVID 19









Produksi ASI Ibu postpartum pada 2-3 hari

pertama belum banyak.

Ajari Ibu memerah menggunakan tangan (metode

marmet) karena penggunaan pompa ASI tidak efektif

pada masa ini. 

Ajari Manajemen penyimpanan dan pemberian ASI 

Perah.

APABILA HARUS MEMERAH..





MARMET “C” TECHNIQUE



MARMET “U” TECHNIQUE



PERAH SECARA RUTIN AGAR PAYUDARA TIDAK BENGKAK







Tidak mempromosikan susu formula

Tidak memberikan ASI Perah atau
susu formula dengan media dot 

karena akan membuat bayi

bingung puting dan
meningkatkan resiko kegagalan

pemberian ASI

Melibatkan keluarga dalam
pemberian Health Education tentang

ASI dan cara pemberiannya

APA YANG PENTING DILAKUKAN BIDAN/NERS

DI FASILITAS KESEHATAN?



Menjelaskan kepada Ibu dan keluarga bahwa belum ada bukti
penularan covid 19 melalui menyusui

Memuji dan memotivasi Ibu untuk memberikan ASI

Menganjurkan Ibu/orang yang merawat bayi untuk mematuhi
protokol kesehatan ketika menyusui/memerah ASI

Memberikan contoh cara memberikan ASI Perah dengan media 
seperti spuit, pipet, cup feeder, sendok dll selain dot.

Memberikan bantuan praktis seperti relaktasi apabila terjadi
bingung puting.

PERAN BIDAN DALAM MENDUKUNG ASI 

EKSKLUSIF DI MASA PANDEMI



RELAKTASI; SKIN TO SKIN 

CONTACT



BREASTFEEDING IN THE BIOLOGICAL 
NURTURING POSITION



KUNCI SUKSES RELAKTASI: STOP DOT



Covid-19 pada beberapa kasus
bisa sembuh dengan baik dalam

beberapa bulan, sedangkan
edukasi dari tenaga kesehatan

yang tidak tepat dapat
menggagalkan bayi

mendapatkan nutrisi terbaik
yang bisa ia dapatkan hingga 2 

tahun.

PENTING DI INGAT!



Patuhi protokol
kesehatan

Pastikan kebersihan
wadah dan pompa

saat memerah

MENYUSUI/MEMERAH DI 

TEMPAT UMUM



Menyusui adalah hak setiap Ibu untuk menjadi
sehat, serta hak bayi untuk mendapatkan gizi
terbaiknya. Memang penuh drama, bahkan tak

jarang hingga berdarah-darah, tapi tetaplah yakin
bahwa ASI memang se-berharga itu untuk

diperjuangkan.

-Anggi Dewi, Konselor Laktasi-


