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ABSTRACT 
The high infant mortality rate (IMR) and Maternal Mortality Rate (MMR) in Surabaya and the 

increased participation of Labor Women become a major problem for the city of Surabaya to be able to 

achieve the national target Scope of exclusive breastfeeding of 80%. In 2012 enacted Government 

Regulation No. 33 Year 2012 on Exclusive Breastfeeding to be able to increase the scope of exclusive 

breastfeeding in Indonesia. Aims of the study so that implementation of this policy is to explain how the 

synergy between the stakeholders in the implementation of Government Regulation No. 33 Year 2012 on 

Exclusive Breastfeeding in District Rungkut Surabaya.The theory is used to measure synergy 

between stakeholders is the elaboration of the theory of public policy implementation and 

partnerships. To be able to measure the synergy then determined from five aspects: the 

effectiveness of coordination, communication effectiveness, confidence, awareness of the 

contributions and also equality between stakeholders.This research was carried out is by using the 

method mix method or methods of qualitative and quantitative mix of the types of concurrent 

triangulation. The Concurrent triangulation technique in which researchers collect qualitative and 

quantitative data concurrently (one time). Then, the data analysis of qualitative and quantitative data 

analysis. After that, blending or fusing the data analysis, qualitative and quantitative (mixing analysis 

data). Mixing data analysis performed to obtain the results of the research are substantive conclusions 

and validated The conclusion of this study indicate that the synergy between stakeholder policy 

of exclusive breastfeeding in District Rungkut Surabaya is synergy. Of the five aspects of the 

assessment, one aspect he does not succeed, namely the effectiveness of coordination and four 

aspects that can be said to be successful, that the effectiveness of communication, confidence, 

awareness of the contribution and equity between stakeholders in the District Rungkut 

Surabaya. Only private company stakeholder and Formula Milk Company is still in synergy 

with other stakeholders in the District Rungkut Surabaya.  
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Pendahuluan  

Indonesia adalah salah satu negara 

berkembang di benua Asia yang memiliki 

jumlah penduduk paling besar. Bahkan 

Indonesia berada pada posisi 4 sebagai negara 

dengan jumlah penduduk terbesar dibawah 

Cina, India, dan Amerika Serikat dengan 

jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 

adalah 258.316.051 jiwa berdasarkan Laporan 

dari Central Intelligence Agency (CIA) World 

Factbook tahun 2016.
1
 Dengan populasi 

jumlah penduduk yang sangat tinggi maka 

pembangunan kesehatan menjadi salah satu 

fokus utama negara Indonesia. 

Pembangunan kesehatan adalah upaya 

pelayanan yang dilakukan untuk dapat 

memenuhi salah satu hak dasar warga negara, 

yaitu hak untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan  sesuai dengan UUD 1945 dan 

                                                           
1
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook diakses pada 5-01-2016 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
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Undang-undang Nomer 36 Tahun 2009. 

Bahkan dalam Undang-undang Nomer 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

Pada tahun 2015, PBB dan anggota 

PBB termasuk Indonesia mengadopsi tujuan 

pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai 

agenda pembangunan secara global pada 

periode 2016-2030. Menindak lanjuti 

kesepakatan negara-negara anggota PBB yang 

tertuang dalam “ Transforming Our World: 

The 2030 agenda for sustanable 

Development” maka komitmen masyarakat 

internasioanal untuk meneruskan agenda 

pembangunan dari Pembangunan Milenium 

(MDGs). 

Dalam pembangunan kesehatan secara 

berkelanjutan, Angka Kematian Bayi (AKB) 

dan Angka Kematian Ibu (AKI) juga 

merupakan salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan kesehatan  yang telah 

dicanangkan dalam Sistem Kesehatan 

Nasional dan menjadi fokus dalam 

Sustainable Development Goals (SDGs). 

Tetapi sangat disayangkan fakta menunjukan 

bahwa kurva dari AKI dan AKB juga 

berbanding  lurus dengan peningkatan HDI di 

Indonesia yang mengalami kenaikan setiap 

tahunnya, Angka Kematian Ibu (AKI) dan 

Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia 

juga semakin tinggi. 

Angka Kematian Ibu (AKI) berdasarkan 

Survei Demografi dan Kependudukan 

Indonesia (SDKI)  masih sangat tinggi 

meskipun sudah mengalami penurunan, pada 

tahun 2002 Angka Kematian Ibu (AKI) 

adalah 307/100.000 kelahiran hidup kemudian 

mengalami penurunan pada tahun 2007 yaitu 

dengan 228/100.000 kelahiran hidup dan 

mengalami penurunan pada tahun 2009 

dengan 226/100.000 kelahiran hidup. Tetapi 

berdasarakan Survei Demografi dan 

Kependudukan Indonesia (SDKI) pada tahun 

2012, mengalami kenaikan rata-rata Angka 

Kematian Ibu (AKI) adalah 359/100.000 

kelahiran hidup dan Angka Kematian Ibu 

(AKI) pada tahun 2012 jauh melonjak tinggi 

dibandingkan dengan SDKI tahun 2007.
2
 

Dan Angka Kematian Bayi (AKB) di 

Indonesia juga tergolong masih tinggi 

meskipun dari tahun 1994 hingga tahun 2012 

sudah mengalami penurunan sebanyak 44% 

selama 18 tahun terakhir.
3
 Berdasarkan SDKI 

Pada tahun 1994, Angka Kematian Bayi 

(AKB) adalah 57/1000 kelahiran hidup dan 

pada tahun 2008-2012 hanya pada 32/1000 

kelahiran hidup. Menurut hasil laporan 

Milenium Development Goals (MGDs) pada 

tahun 2014 bahwa target  Angka Kematiam 

Bayi (AKB) jika berdasarkan Laporan SDKI 

masih belum tercapai, karena sampai tahun 

2015 Laporan SDKI hanya sampai pada tahun 

2012 dan Riskesdas tahun 2013 saja. Akan 

tetapi target MDGs sudah tercapai yaitu pada 

angka 8/1000 kelahiran hidup berdasarkan  

Laporan Kementrian Kesehatan pada tahun 

2014.
4
  

Menurut UNICEF (2002), intervensi 

yang paling efektif untuk mengurangi Angka 

Kematian Bayi (AKB) adalah dengan 

memberikan ASI secara eksklusif.
5
 

sedangkan, berdasarkan data Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesda) tahun 2010, cakupan 

pemberian ASI eksklusif di Indonesia pada 

bayi usia 0 sampai 6 bulan pada tahun 2007 

adalah 28,6 % kemudian menurun pada tahun 

2008 menjadi 24,3%, dan meningkat pada 

tahun 2009 menjadi 34,4% dan 33,3% pada 

tahun 2010
6
 padahal target secara nasional 

adalah 80% Cakupan ASI Eksklusif. 

Provinsi Jawa Timur telah mendapatkan 

penghargaan Ksatria Bakti Husada Kartika 

pada tahun 2014 di bidang kesehatan yang 

diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang 

                                                           
2
 http://nasional.sindonews.com/data-sdki-2012-angka-

kematian-ibu-melonjak, diakses pada 1 maret 2014 
3
http://health.okezone.com/angka-kematian-bayi-di-

indonesia-alami-penurunan, diakses pada 1 maret 2014 
4 web (http://www.gizikia.Depkes.go.id 

/data/publicreport/anaktahun?active=80) 

5
 http://news.detik.com/urgensi-pojok-asi,diakses 

pada 26 februari 2014 
6
 Laporan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010 

http://nasional.sindonews.com/data-sdki-2012-angka-kematian-ibu-melonjak
http://nasional.sindonews.com/data-sdki-2012-angka-kematian-ibu-melonjak
http://health.okezone.com/angka-kematian-bayi-di-indonesia-alami-penurunan
http://health.okezone.com/angka-kematian-bayi-di-indonesia-alami-penurunan
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Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Republik Indonesia di TMII Jakarta pada 27 

November  pada 2014. Dan tahun 2015 Jawa 

Timur kembali mendapakan penghargaan 

sebagai Gubernur Penggerak Kab/Kota Layak 

Anak (KLA) yang diterima oleh bapak 

Gubernur Jawa Timur di Istana Bogor pada 

11 Agustus 2015 yang diberiken oleh Bapak 

Presiden Joko Widodo.
7
 

Penghargaan tersebut membuktikan 

bahwa Jawa Timur juga memiliki fokus yang 

besar dengan kesehatan anak, dan sebagai 

penggerak Kota Layak Anak. Selain itu, 

cakupan ASI eksklusif Jawa Timur 

berdasarakan Profil Kesehatan Indonesia juga 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 

cakupan ASI eksklusif Jawa Timur adalah 

48,8% dan pada tahun 2010 meningkat 

menjadi 49,7%. Pada tahun 2011 meningkat 

menjadi 58,21% kemudian pada tahun 2012 

adalah 70,8% dan menjadi salah satu dari 

empat provinsi yang memiliki persentase 

paling tinggi dari semua provinsi termasuk 

NTT,NTB, dan Bengkulu. Akan tetapi 

persentase cakupan ASI eksklusif tersebut 

juga masih dikatakan rendah mengingat target 

cakupan ASI eksklusif adalah sekitar 80%.
8
 

Kota Surabaya sebagai salah satu kota 

layak anak di Jawa Timur, juga kembali 

mendapatkan pengharagaan pada tahun 2015. 

Surabaya mendapatkan penghargaan Kota 

Layak Anak (KLA) yang diserahkan oleh 

presiden Joko Widodo kepada Ibu Tri 

Rismaharini di Istana Kepresidenan Bogor 11 

Agustus 2015. Dan Surabaya mendapatkan 

penghargaan KLA utuk ke-empat kalinya 

yaitu pada tahun 2011, 2012, 2013 dan pada 

tahun 2015. 

Penghargaan sebagai Kota Layak Anak 

(KLA) selama empat kali merupakan bukti 

bahwa kota surabaya memiliki komitmen 

dalam melaksanakan pembangunan kesehatan 

di Indonesia. Berdasarkan Peraturan 

pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

                                                           
7
 Jatimprov.go.id/penghargaan jawa timur diakses 15 

maret 2016 
8
 Profil Kesehatan Indonesia 2010,2011,2012,2013 

diakses 16 maret 2016 

pemberian ASI eksklusif mewajibkan setiap 

instansi pemerintah dan berbagai fasilitas 

umum dan juga perusahaan untuk 

menyediakan tempat yang nyaman dan aman 

bagi para ibu utuk dapat memberikan ASI 

Eksklusif kepada bayinya, yaitu dengan 

menyediakan pojok ASI dan pojok laktasi 

untuk dapat meningkatkan pemberian ASI 

secara eksklusif kepada bayinya sehingga 

dapat mengurangi resiko gizi buruk dan gizi 

kurang pada bayi serta meningkatkan 

kekebalan bayi terhadap penyakit. 

Tetapi sedikit disayangkan, berdasarkan 

data statistik kota surabaya. Angka Kematian 

Ibu (AKI) di Surabaya bahkan melebihi rata-

rata Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa 

Timur. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota 

Surabaya mengalami kenaikan pada tahun 

2011 yang hanya 47 per 100.000 Kelahiran 

hidup naik menjadi 60 per 100.000 kelahiran 

hidup tahun 2012.  Pada tahun 2013, Angka 

Kematian Ibu (AKI) sudah menurun yaitu 

hanya ada 49 kasus kematian Ibu dalam 

proses melahirkan. Serta  tahun 2014 dan 

tahun 2015, Angka Kematian Ibu (AKI) juga 

mengalami penurunan yaitu hanya pada 39 

kasus pada 2014 dan 32 kasus pada tahun 

2015. Pada tahun 2014 kematian ibu di Kota 

Surabaya merupakan kasus kematian paling 

tinggi di Jawa Timur.
9
 

Berbeda dengan Angka Kematian Ibu 

(AKI), Angka Kematian Bayi (AKB)  Kota 

Surabaya selalu mengalami penurunan setiap 

tahunya. Pada tahun 2010, Angka Kematian 

Bayi (AKB) adalah 24,32 per 1000 kelahiran 

hidup dan menurun pada tahun 2011 menjadi 

23,35 per 1000 kelahiran hidup kemudian 

turun lagi pada tahun 2012 dan 2013 hingga 

pada  23.18 dan 22,48 per 1000 kelahiran 

hidup. Pada tahun 2014 turun lagi pada angka 

21,91 per 1000 kelahiran hidup. 

Angka kematian bayi memang sudah 

turun di Surabaya akan tetapi cakupan ASI 

eksklusif Surabaya hanya   mencapai 60,52% 

berdasarkan Profil Kesehatan Jawa Timur 

pada tahun 2012, pada tahun 2013 cakupan 

                                                           
9
 http://www.koran-sindo.com/news, diakses 20 Maret 

2016 

http://www.koran-sindo.com/news
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ASI Eksklusif baru mencapai 68.3%,
10

 dan 

tahun 2014 cakupan ASI Eksklusif hanya 

64,5% dan pada tahun 2015 cakupan ASI 

Eksklusif adalah 65%, sedangkan target 

nasional adalah mencapai 80% cakupan ASI 

Eksklusif. 

Kecamatan Rungkut Surabaya adalah 

salah satu kecamatan di surabaya yang 

memiliki Kawasan Industri SIER atau 

Surabaya Industri Estate Rungkut. Kawasan 

SIER memiliki luas 245 ha yang sudah 

didirikan sejak tahun 1974 yang telah 

ditempati hampir 300 perusahaan dan 

menampung puluhan ribu pekerja baik itu 

laki-laki dan juga wanita. Selain itu 

berdasarkan situs Kecamatan Rungkut sendiri 

fasilitas kesehatan yang ada di kecamatan 

Rungkut juga masih dikatakan sedikit. Dan 

Kecamatan Rungkut Surabaya adalah salah 

satu kecamatan yang memiliki jumlah 

penduduk sekitar 100.0000 sampai 119.000 

orang,
11

 dan merupakan kecamatan yang 

memiliki jumlah penduduk terbesar ke-3 di 

Surabaya Timur. Dengan demikian, maka 

lokus dan fokus dari penelitian ini adalah 

bagaimanakah implementasi kebijakan ASI 

eksklusif di Kecamatan Rungkut.  Dengan 

meletakkan lokus dan fokus penelitian, 

diharapkan dapat memberikan penjelasan dan 

masalah pelaksanaan kebijakan ASI eksklusif 

di Surabaya. 

Dan data dari Dinas Kesehatan 

Surabaya menunjukan bahwa dari tahun 2015 

ada sekitar 2.051
12

 ibu hamil di Kecamatan 

Rungkut. Dan pada tahun 2016 1.848 ibu 

hamil di Kecamatan Rungkut Surabaya 

sehingga dari data tersebut dapat dilihat 

bahwa jumlah ibu hamil yang ada di 

Kecamatan Rungkut harus memiliki perhatian 

khusus dalam penangananya untuk dapat 

mencapai Cakupan ASI Eksklusif nasional 

yaitu 80%. 

                                                           
10

http://regional.kompas.com/read/2013/08/20/1854005

/Ratusan.Ibu.Menyusui.Massal.di.Mal.Surabaya, 

diakses pada 6 april 2014 
11

 http://sigdispendukcapil.surabaya.go.id/index.phtml, 

diakses pada 16 juni 2016 
12

 Dinkes Surabaya, Diakses pada 27 Januari 2017 

Dalam Studi Administrasi negara kajian 

tentang Implementasi merupakan suatu kajian 

yang termasuk dalam analisa kebijakan 

publik. Dengan mempelajari implementasi 

kebijakan berarti berusaha untuk memahami 

apa yang terjadi sesudah program atau 

kebijakan diberlakukan atau dirumuskan, 

yaitu peristiwa-peristiwa atau kegiatan-

kegiatan yang dilakukan setelah disahkanya 

kebijakan publik, baik untuk 

mengadministrasikan atau usaha-usaha untuk 

memberikan dampak kepada masyarakat. 

Untuk dapat memahami kejadian-

kejadian dalam implementasi program ASI 

eksklusif di Kecamatan Rungkut Surabaya, 

maka dalm penelitian ini akan digunakan 

analisa mengenai Sinergitas antar stakeholder 

implementasi kebijakan. Dengan 

mengkonseptualisasikan Sinergitas antar 

stakeholder implementasi kebijakan, maka  

diharapkan  dapat menjelaskan dan 

mengetahui apakah implementasi kebijakan 

dalam mewujudkan tujuan-tujuan dari 

kebijakan yang telah digariskan dapat 

dikatakan gagal atau berhasil.  

Penelitian ini merujuk pada penelitian 

sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Anna Mahsusoh tahun 2013 yang 

berjudul Stakeholder Mapping kebijakan 

pemberian ASI eksklusif di Kota Kediri. 

Penelitian ini mencermati latar belakang 

tingkat pencapaian ASI Eksklusif di Kota 

Kediri yang menurun pada tahun 2011 dan 

2012. Kegagalan peningkatan pencapaian ASI 

eksklusif di Kota Kediri inilah yang yang 

menjadi salah satu alasan bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian di Kota Kediri. Peneliti 

berasumsi bahwa keberhasilan dan  kegagalan 

suatu program tidak terlepas dari campur 

tangan berbagai stakeholder ASI Eksklusif. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis stakeholder kebijakan 

pemberian ASI Eksklusif.  

Berdasarakan penelitian yang telah 

dilakukan Anna Mahsusoh, kesimpulan yang 

didapatkan dari penelitian adalah bahwa 

semua stakeholder mendukung kebijakan ASI 

Eksklusif akan tetapi tidak semua stakeholder 

http://regional.kompas.com/read/2013/08/20/1854005/Ratusan.Ibu.Menyusui.Massal.di.Mal.Surabaya
http://regional.kompas.com/read/2013/08/20/1854005/Ratusan.Ibu.Menyusui.Massal.di.Mal.Surabaya
http://sigdispendukcapil.surabaya.go.id/index.phtml
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di Kota Kediri Kediri melakukan aksi nyata. 

Berdasarkan penelitian dalam stakeholder 

mapping yang dilakukan, stakeholder yang 

memiliki posisi paling strategis dalam 

kesuksesan implementasi kebijakan ASI 

Eksklusif adalah Bidan, Kepala Dinas 

Kesehatan, Kepala Puskesmas, dan Ketua 

IBI.
13

 

Penelitian lain dilakukan oleh Ray 

Basrowi. Ray Basrowi melakukan penelitian 

tentang pemberian air Susu Ibu Eksklusif 

pada perempuan pekerja sektor formal di 

Jakarta. Dalam penelitian tersebut peneliti 

memberikan kuesioner kepada 192 pekerja 

wanita ( 77 pegawai  kantor termasuk PNS 

dan 115 wanita pekerja pabrik) yang 

dilaksanakan dari Juli hingga Oktober 2012. 

Hasil dari penelitian ini adalah hanya 32.3% 

persen ibu bekerja yang memberikan ASI 

Eksklusif. Dan dari penelitian ini ditemukan 

bahwa 50% ibu menyusui di Toilet atau 

kamar mandi dan hanya 19% yang menyusui 

di Pojok asi atau Laktasi dan 31% menyusui 

di gudang, mobil dan ruang kerja. Dari 

penelitian tersebut juga diketahui bahwa 75% 

instansi pemerintah  yang menjadi lokasi 

penelitian tidak menyediakan pojok asi atau 

Laktasi untuk ibu menyusui.
14

 

Penelitian ini juga merujuk pada 

penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Annas Abduh, tahun 2014 dengan judul 

Implementasi Program Jampersal ( studi 

tentang kinerja implementasi program 

jaminan persalinan dan faktor-faktor 

determinan yang mempengaruhinya di RSUD 

Dr. Soewandhie Surabaya). Penelitian yang 

dialkukan oleh Muhammad Annas 

dilatarbelakangi oleh adanya fenomena 

keluhan pasien program Jampersal. Tujuan 

dari penelitian yang dilakukanya adalah untuk 

mengetahui kinerja implementasi kebijakan 

program Jampersal di RSUD Dr. Soewandhie 

dan juga dapat mengetahui faktor-faktor 

determinan apa saja yang mempengaruhi 

                                                           
13

 Mahsusoh,Anna, Skripsi:” Stakeholder Mapping 

kebijakan pemberian ASI eksklusif di kota 

Kediri”(Surabaya:Universitas Airlangga,2013), Bab V 
14

 http://koran-sindo.com/node/315498, diakses pada 5 

april 2014 

keberhasilan ataupun kegagalan implementasi 

program Jampersal tersebut. Hasil dari 

penelitian yang dilakukanya adalah kebijakan 

program Jampersal telah berhasil 

diimplementasikan di RSUD Dr. Soewandhi 

Surabaya sehingga memiliki Output dan 

Outcome yang baik dan sedangkan faktor 

determinan dalam keberhasilan implementasi 

program tersebut adalah sosialisasi yang 

efektif, kemudahan sistem rujukan, dan 

sumber daya staff yang kompeten.
15

 

Dari penjelasan beberapa penelitian 

terdahulu, maka dapat diketahui perbedan 

dalam penelitian ini adalah lokus dan juga 

fokus dari penelitian. Penelitian kali ini 

dilakukan di Kecamatan Rungkut Surabaya. 

Yang menjadi pertimbangan penelitian 

dilakukan di Kecamatan Rungkut  Surabaya 

adalah Surabaya telah mendapatkan 

penghagaan sebagai Kota Layak Anak Selama 

4 kali, akan tetapi Angka Kematian Ibu (AKI) 

di Surabaya masih dikatakan tertinggi di Jawa 

Timur serta Angka Kematian Bayi (AKB) 

juga masih tinggi. Pada penelitian kali ini, 

peneliti ingin memfokuskan pada Sinergitas 

stakeholder dalam implementasi program ASI 

eksklusif, dimana program ASI eksklusif ini 

adalah program yang berada pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 yang juga 

pernah diteliti oleh Ray Basrowi dan juga 

Anna Mahsusoh tentang Stakeholder 

Mapping  dari implementasi program ASI 

tersebut. Penelitian ini berusaha  untuk dapat 

menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi 

dan kooordinasi dan komunikasi yang 

dilakukan oleh berbagai stakeholder dalam 

implementasi program tersebut di Kecamatan 

Rungkut Surabaya. 

 Dari latar belakang yang telah 

diuraikan sebelemnya, Bagaimana Sinergitas 

Stakeholder dalam Implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

pemberian ASI Eksklusif di kawasan 

Kecamatan Rungkut Surabaya? 

                                                           
15

 Abduh ,M. Anas, Skripsi: Studi Tentang Kinerja 

Implementasi Program Jaminan Persalinan dan 

Faktor-faktor Determinan yang mempengaruhinya di 

RSUD Dr. Soewandhie Surabaya” 

(Surabaya:Universitas Airlangga,2014), Bab 5 

http://koran-sindo.com/node/315498
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Tujuan diadakannya penelitian ini 

adalah untuk menjelaskan bagaimana 

sinergitas antar stakeholder dalam  

implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 

33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI 

Eksklusif di Kecamatan Rungkut Surabaya 

Menurut Geore C Edward III, untuk 

dapat mencapai keberhasilan dalam 

implementasi kebijakan publik maka harus 

memenuhi beberapa Variabel
16

, yaitu:  

1. Komunikasi 

2. Sumber daya 

3. Disposisi 

4. Struktur Birokrasi 

Sehingga untuk dapat mengetahui 

keberhasilan implementasi kebijakan 

peraturan pemerintah maka aspek-aspek 

menurut George Edwar III harus dipenuhi. 

Selain itu, kerjasama antar stakeholder yang 

memiliki kepentingan juga sangat 

mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. 

Kemitraan menurut Sumarto adalah 

hubungan yang terjadi antara Civil Society, 

pemerintah dan atau sektor swasta dalam 

rangka mencapai suatu tujuan yang 

didasarkan pada prinsip kepercayaan, 

kesetaraan, dan kemandirian.
17

 

 

Kouwenhoven mempunyai pendapat 

yang berbeda tentang kemitraan. Menurut 

Kouwenhoven untuk menjamin kemitraan 

yang berhasil memerlukan kondisi-kondisi 

sebagai berikut yang juga dikenal dengan 

Process Conditions, yaitu
18

: 

1. Mutual trust 

2. Unumbiguity and recording of 

objectives and strategy 

3. Unumbiguity and recording of the 

divisions of costs, risks and returns  

4. Unumbiguity and recording of the 

divisions of responbilities and 

authorities 

5. Phasing of the project 

                                                           
16

 Agustino, Leo,2008,Dasar-Dasar Kebijakan 

Publik,Bandung:CV Alfabeta hal 139 
17

 Sumarto, Hetifah Sj.2009. Inovasi, Partisipasi, dan 

Good Governance. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 

Hal.16 
18

 Koiman,Jan.(ed).1993.Modern 

Governance.London:SAGE Publications. Hal.125 

6. Conflict regulation laid down 

beforehand 

7. Legality 

8. Protection of third parties interest 

and rights 

9. Adequate support and control 

facilities  

10. Business and market oriented 

thingking and acting 

11. ‘internal’ coordination 

12. Adequate project organization 

 

Jadi kemitraan adalah upaya melibatkan 

berbagai komponen baik sektor, kelompok 

masyarakat, lembaga pemerintah atau non 

pemerintah untuk bekerjasama mencapai 

tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan,  

saling percaya, kesetaraan dan peran masing-

masing  untuk dapat mencapai tujuan 

bersama. 

Dan untuk dapat melaksanakan 

kemitraan maka prinsip-prinsip dalam 

kemitraan juga harus dapat dilakukan oleh 

semua pihak yang berkaitan dalam kemitraan 

tersebut. Basic Principles of partnership 

menurut Partnership Alchemy, The 

Copenhagen Centre adalah
19

: 

1. Societal aims 

2. Innovation 

3. Multi-constituency 

4. Voluntary 

5. Mutual bennefit and shared 

invesment 

6. Synergi gain by coordination 

 

Selain itu menurut Wibisono
20

 

mengatakan bahwa dalam pelaksanaanya 

kemitraan juga memiliki 3 prinsip, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kesetaraan atau keseimbanngan 

(equity) adalah hubungan saling 

                                                           
19

 ECA’s Communication Team.2005. Partnership 

Modalities for Enhancing Good 

Governance.Ethiopia:Economic Commision for Africa. 

Hal .8 
20

 Yusuf wibisono. Membedah Konsep dan Aplikasi 

CSR. Fascho Publishing . Gresik. hal.103 
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menghormati dan saling menghargai 

dengan adanya pembagian tugas. 

2. Transparansi atau keterbukaan 

adalah dibutuhkan agar tidak ada 

rasa curiga diantara mitra yaitu 

meliputi transparansi pengelolaan 

informasi dan pengelolaan keuangan 

3. Saling menguntungkan adalah bahwa 

kemitraan harus membawa manfaat 

bagi semua pihak. 

Dalam implementasi kebijakan ASI 

Eksklusif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI 

Eksklusif terlibat aktor-aktor yang memiliki 

kepentingan dan pengaruh dalam keberhasilan 

implementasi kebijakan. Aktor-aktor tersebut 

dapat juga disebut sebagai stakeholder.  

Stakeholder dalam implementasi kebijakan 

ASI Eksklusif adalah Pemerintah, Organisasi 

Profesi, Tenaga Kesehatan, Masyarakat, 

Keluarga, Perusahaan swasta serta Perusahaan 

susu formula. 

Dalam sebuah implementasi kebijakan 

yang melibatkan banyak aktor maka 

keberhasilan dari implementasi kebijakan 

akan sangat sulit untuk dapat dicapai. 

Semakin kompleks aktor yang terlibat maka 

akan semakin sulit tujuan dari kebijakan dapat 

terwujud. Dalam buku Erwan Dyah, dalam 

implementasi kebijakan yang melibatkan 

banyak aktor atau stakeholder seperti 

kebijakan ASI Eksklusif koordinasi dan 

interaksi antar aktor atau stakeholder menjadi 

sangat penting. Dan koordinasi dipahami  

sebagai sebuah proses pemanduan sasaran dan 

kegiatan dari unit-unit kerja yang terpisah 

untuk mencapai tujuan organisasi secara 

efektif.
21

 

Kebijakan publik yang seperti ini akan 

membawa implikasi adanya fungsi yang 

beragam, rentang kendali yang luas, serta 

aliran kerja yang komplek. Adanya interaksi 

dari berbagai kepentingan atau stakeholder 

yang terkait dengan kebijakan ASI Eksklusif 

                                                           
21

 Jmaes AF Stoner 

untuk dapat mengahasilkan keluaran yang 

lebih baik adalah Sinergi. 

Sinergitas itu sendiri menurut Thoby 

Mutis adalah “ perpaduan beberapa inti atau 

beberapa elemen kalaui dipadukan secara 

bersama memberikan hasil yang lebih baik 

dan lebih baik daripada manakala mereka 

bekerja sendiri-sendiri
22

” untuk dapat 

mencapai tujuan sosial politik yang semakin 

lama semakin komplek, termasuk untuk 

mewujudkan tujuan kebijkan ASI Eksklusif 

maka negara atau eksekutif harus membagi 

peran, berbagi kekuasaan dan kerjasama 

dengan kekuatan-kekuatan sosial masyarakat 

dan lembaga lain sebagai stakeholder 

kebijakan ASI Eksklusif. 

sinergitas menurut Slamet Mulyana
23

 

dalam tulisanya sinergitas dan kemitraan 

perencanaan program. Bentuk dari sinergitas 

adalah: 

a. Koordinasi 

Dalam koordinasi tersebut perlu 

ditetapkan hubungan antara 

stakeholder terkait apakah bersifat 

hubungan vertical, hubungan 

horisontal, komando, koordinasi 

maupun hubungan kemitraan. 

b. Komunikasi 

Dalam komunikasi pertukaran 

informasi antara dua orang atau lebih 

yang juga meliputi pertukaran 

informasi antara pihak satu dengan 

yang lainya. 

Sehingga dalam penelitian ini untuk 

dapat melihat sinegitas antar stakeholder 

dalam implementasi kebijakan ASI Eksklusif 

maka ditentukan aspek-aspek sebagai berikut, 

yaitu:  

1) Keefektifan koordinasi antar 

stakeholder. 

                                                           
22

 Thoby Mutis, Pengembangan  koperasi: kumpulan 

karangan (jakarta:1992) hal 65 
23

 Slamet Mulyana, Sinergitas dan Kemitraan 

Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan Di 

Jawa Barat, 

http://wsmulyana.wordpress.com/2008/12/05/, diunduh  

http://wsmulyana.wordpress.com/2008/12/05/
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2) Keefektifan komunikasi antar 

stakeholder. 

3) Kepercayaan antar stakeholder. 

4) Kesadaran kontribusi antar 

stakeholder. 

5) Kesetaraan antar stakeholder. 

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang 

digunakan adalah metode penelitian 

campuran. Penelitian ini dilakukan 

meggunakan metode mix method atau metode 

campuran antara kualitatif dan kuantitatif 

dengan jenis konkuren trianggulasi. Teknik 

konkuren trianggulasi yakni peneliti 

mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif 

secara konkuren (satu waktu). Kemudian, 

dilakukan analisa data kualitatif dan analisa 

data kuantitatif. Setelah itu, dilakukan  

pencampuran atau peleburan hasil analisa data 

kualitatif dan kuantitatif (mixing analysis 

data). Pencampuran hasil analisa data 

dilakukan untuk mendapatkan hasil 

kesimpulan penelitian yang  substantif dan 

tervalidasi.  

Lokasi penelitian merupakan suatu 

tempat atau wilayah yang digunakan untuk 

melakukan suatu penelitian.Lokasi penelitian 

yang ditetapkan merupakan lokasi yang telah 

dipilih secara purposive dan disesuaikan 

dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian 

ini dilakukan di Kecamatan Rungkut Kota 

Surabaya berdasarkan pertimbangan: 

1) Kota Surabaya Adalah kota terbesar 

ke-2 setelah Ibukota Jakarta 

2) Kota Surabaya adalah sebagai kota 

dengan Human Development Index 

(HDI) diatas rata-rata HDI Jawa 

Timur pada tahun 2013 tetapi Angka 

Kematian Ibu (AKI) adalah tertinggi 

Ke-2 tahun 2012 di Jawa Timur dan 

pada tahun 2015 masih tertinggi di 

Jawa Timur. 

3) Surabaya mendapatkan Penghargaan 

KLA sebanyak 4 kali, 

2011,2012,2013,2015. 

4) Kecamatan Rungkut adalah salah satu 

kecamatan yang terdapat Rungkut 

Industri estate yang merupakan 

kawasan industri terbesar di Surabaya 

yang terdapat pabrik-pabrik yang 

memperkerjakan ribuan laki-laki dan 

wanita. 

5) Kecamatan Rungkut adalah  

Kecamatan percontohan dengan 

pelayanan single window dengan 

kelurahan Kali Rungkut. 

6) Kecamatan Rungkut adalah salah satu 

kecamatan yang memberikan  night 

public service.  

7) Efektifitas waktu, tenaga dan biaya 

yang dimiliki oleh peneliti. 

 

Penelitian kualitatif adalah untuk 

mengumpulkan tema-tema dan statemen-

statemen dari informan penelitian yang 

selanjutnya statemen-statemen ini digunakan 

sebagai item-item spesisfik dan tema-temanya 

untuk mambantu mandiskripsikan data 

kuantitatif. Pada penelitian ini, data kualitatif 

didapatan melalui wawancara dengan 

informan secara mendalam, sehingga metode 

kualitatif digunakan untuk memperoleh 

gambaran mengenai  sinergitas stakeholder 

kebijakan ASI . Dalam penelitian ini yang 

menjadi informan adalah: 

 

Tabel I. Informan Penelitian 

 

No Nama Jabatan 

1 Ibu Bhenok 
Bidang Pelayanan Kesehatan 

Dinkes 

2 
Ibu 

Triningsih 
Puskesmas Kali Rungkut 

3 Ibu Agustin Puskesmas Medokan Ayu 

4 Ibu Hartini Ketua IBI Surabaya 

5 Ibu Eka Staff Kecamatan Rungkut 

6 Mr X Perusahaan Susu Formula 

 

Teknik pengumpulan data yang dipilih 

meliputi wawancara mendalam, observasi, 

dokumen. Dalam penelitian ini teknik analisis 

data yang digunakan adalah teknik analisis 

data kualitatif.Menurut Milles dan Huberman, 

dalam menganalisis data kualitatif terdiri dari 

tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, 
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penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini 

peneliti memeriksa keabsahan data dengan 

mengunakan teknik triangulasi. 

Teknik pengumpulan data yang saya 

lakukan dengan metode kuantitatif adalah 

teknik Sampling. Teknik Sampling adalah 

teknik yang dilakukan untuk mengambil 

beberapa Sampel yang ada didalam populasi. 

Yaitu dengan menggunakan random sampling 

yang diambil secara acak. Alasan peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data 

dengan menggunakan metode sampel dalam 

penelitian ini adalah untuk dapat 

mengumpulkan data dengan cepat dan akurat 

dari stakeholder Masyarakat, Keluarga, dan 

Perusahaan swasta dalam sinergitas 

stakeholder implementasi ASI Eksklusif di 

kawasan Kecamatan Rungkut Surabaya 

karena stakeholder ini memiliki jumlah yang 

besar sehingga dengan teknik pengambilan 

Sampel adalah teknik pengumpulan data yang 

relevan sehingga tidak   memakan waktu, 

biaya dan tenaga. 

Hasil dan Pembahasan  

 

Keefektifan koordinasi antar stakeholder 

kebijakan ASI Eksklusif. 

Pada prakteknya dalam kebijakan ASI 

Eksklusif di kawasan Kecamatan Rungkut 

Surabaya berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomer 33 Tahun 2012 tentang ASI Eksklusif 

masih belum ada koordinasi secara efektif 

antar stakeholder Puskesmas Kali Rungkut, 

Kecamatan Rungkut, Puskesmas Medokan 

Ayu, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Surabaya, 

Dinkes Surabaya serta Perusahaan susu 

Formula. Kurang efektifnya koordinasi antar 

stakeholder dalam kebijakan ASI Eksklusif 

karena tidak adanya pembagian tugas antar 

stakeholder, tidak adanya pembagian 

wewenang antar stakeholder, yang seharusnya 

dilakukan oleh semua stakeholder sehingga 

tanggung jawab setiap stakeholder menjadi 

jelas dan tidak overlapping baik kagiatan 

ataupun peran. 

Hasil analisa kualitatif juga didukung 

dengan analisa kuantitatif. Analisa kuantitatif 

terhadap responden masyarakat, keluarga dan 

juga responden perusahaan swasta. Berikut 

adalah hasil rata-rata jawaban responden 

terhadap keefektifan koordinasi antar 

stakeholder. 

 

 

 

 

Tabel II Rata-rata Keefektifan 

Koordinasi Reponden Keluarga, Masyarakat, 

dan Perusahaan Swasta. 

Keefektifan 

koordinasi 

Keluarga Masyara

kat 

Perusahaa

n Swasta 

Rata

-rata 

1. Pembagian 

tugas 
2. Pembagian 

weweenang 

3. Kejelasan 
tanggung jawab 

4. Pembagian 

tugas dilakukan 
terus meneerus 

5. Pembagian 

wewenang 

terus menerus 

6. Tidak ada 

overlapping 
peran 

7. Tidak ada 

overlapping 
kegitatan 

3.08 2.82 1.80 2.57 

 

Berdasarkan hasil analisa kuantiatif 

bahwa keefektifan koordinasi antar 

stakeholder Puskesmas Kali Rungkut, 

Puskesmas Medokan Ayu, Kecamatan 

Rungkut, Dinas Kesehatan surabaya, 

Perusahaan susu Formula, Perusahaan 

Swasta, Keluarga, dan masyarakat dapat 

dikatakan kurang effektif dengan nilai rata-

rata jawaban responden adalah 2.57. 

Keefektifan komunikasi antar stakeholder 

kebijakan ASI Eksklusif 

Dalam prakteknya keefektifan 

komunikasi antar stakeholder Puskesmas Kali 

Rungkut, Puskesmas Medokan Ayu, 

Kecamatan Rungkut, Dinkes Surabaya, Ikatan 

Bidan Indonesia (IBI) Surabaya, Perusahaan 

Susu Formula dapat dikatakan sudah efektif 

dengan adanya penyaluran pesan antar 

stakeholder, serta adanya konsistensi pesan 

dan respon antar stakeholder. Analisa 
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kualitatif diatas juga didukung dengan analisa 

kuantitatif dari hasil rata-rata jawaban 

Responden Keluarga, Masyarakat dan 

Perusahaan swasta terhadap keefektifan 

komunikasi antar stakeholder. Berikut adalah 

hasil statistik rata-rata keefektifan komunikasi 

stakeholder Keluarga, Masyarakat dan 

Perusahaan swasta. 

Tabel III Rata-rata Keefektifan 

Komunikasi Responden Keluarga, 

Massyarakat, Perusahaan swasta. 

Keefektifan 

komunikasi  

Keluarga Masyarakat Perusahaan 

Swasta 

Rata-

rata 

1. Penyaluran 

pesan 

2. Konsistensi 

pesan 

3. Kejelasan 

pesan  

4. Respon 

pesan 

3.26 3.35 1.89 2.83 

Berdasarkan analisa data kuantitatif 

diatas dapat dikatakan bahwa hasil kuantitatif 

ini mendukung analisa kaulaitatif bahwa 

komunikasi antar stakeholder Puskesmas Kali 

Rungkut, Puskesmas Medokan Ayu, 

Kecamatan Rungkut, Dinas Kesehatan 

surabaya, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 

Surabaya, Perusahaan susu Formula, 

Perusahaan Swasta, Keluarga, dan masyarakat 

dapat dikatakan Efektif dengan rata-rata hasil 

jawaban responden adalah 2.83.  

 

Kepercayaan antar stakeholder kebijakan 

ASI Eksklusif. 

Kepercayaan (mutual trust) antar 

stakeholder dalam sebuah kerjasama antar 

stakeholder untuk dapat 

mengimplementasikan kebijakan menjadi 

sangat penting sehingga masing-masing 

stakeholder menjalankan tugas kewajibanya. 

Kepercayaan (mutual trust) antar stakeholder 

Puskesmas Kali Rungkut, Puskesmas 

Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Dinkes 

Surabaya, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 

Surabaya dapat dikatakan saling mempercayai 

antar stakeholder. Hanya saja, semua 

stakeholder masih belum memiliki 

kepercayaan terhadap perusahaan susu 

formula  dan perusahaan swasta terhadap 

tugas dan tanggung jawab susu formula.  

Hasil analisa kualitatif juga didukung 

dengan hasil analisa kuantitatif terhadap hasil 

dari rata-rata jawaban responden keluarga, 

masyarakat, dan perusahaan swasta. Berikut 

adalah hasil statistik rata-rata jawaban 

stakeholder keluarga, masyarakat dan 

perusahaan swasta. 

Tabel IV Rata-rata Tingkat 

Kepercayaan antar stakeholder Reponden 

Keluarga, Masyarakat, dan Perusahaan 

swasta.  

Tingkat 

keepercayaan 

Keluarga Masyarakat Perusahaan 

swasta 

Rata-

rata 

1. Kejujuran 

2. Adanya 

pembagian 

tugas 

3. integritas 

3.31 

 

2.95 1.87 2.71 

Berdasarkan hasil analisa statistik 

bahwa tingkat kepercayaan antar stakeholder 

Puskesmas Kali Rungkut, Puskesmas 

Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Dinkes 

Surabaya, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 

Surabaya, Keluarga, Masyarakat dapat 

dikatakan tinggi dengan nilai rata-rata 

jawaban adalah 3.31 dan 2.95. Hanya saja 

tingkat kepercayaan stakeholder perusahaan 

swasta memang dapat dikatakan rendah 

dengan nilai rata-rata jawaban pada responden 

perusahaan swasta adalah 2.71. Sehingga 

hasil analisa kuantitatif mendukung dengan 

hasil analisa kualitatif bahwa tingkat 

kepercayaan antar stakeholder Puskesmas 

Kali Rungkut, Puskesmas Medokan Ayu, 

Kecamatan Rungkut, Dinkes Surabaya, Ikatan 

Bidan Indonesia (IBI) Surabaya, keluarga, 

dan masyarakat dapat dikatakan tinggi hanya 

saja kepercayaan terhadap perusahaan susu 

formula dan perusahaan swasta rendah. 

Kesadaran kontribusi antar stakeholder 

kebijakan ASI Eksklusif. 

Kesadaran kontribusi antar stakeholder 

kebijakan akan mendorong terwujudnya 

tujuan kebijakan. Dalam praktek kebijakan 
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ASI Eksklusif di kawasan Kecamatan 

Rungkut Surabaya berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

ASI Eksklusif, kesadaran kontribusi antar 

stakeholder Puskesmas Kali Rungkut, 

Puskesmas Medokan Ayu, Kecamatan 

Rungkut, Dinkes Surabaya, Ikatan Bidan 

Indonesia (IBI) Surabaya dapat dikatakan 

saling memiliki kesadaran dari pengetahuan 

peran dan kesadaran peran antar stakeholder, 

akan tetapi perusahaan susu formula dan 

perusahaan swasta masih dapat dikatakan 

belum memiliki kesadaran kontribusi 

terhadap adanya implementasi kebijakan ASI 

Eksklusif. 

Analisa kualitatif tersebut juga 

didukung dengan analisa kuantitatif terhadap 

hasil statistik yang diperoleh rata-rata 

jawaban dari responden keluarga, masyarakat, 

dan perusahaan swasta terhadap tingkat 

kesadaran kontribusi antar stakeholder. 

Berikut adalah rata-rata jawaban tingkat 

kesadaran kontribusi antar stakeholder dari 

responden keluarga, masyarakat dan 

perusahaan swasta. 

Tabel V. Rata-rata Tingkat Kesadaran 

Kontribusi Antar Stakeholder Responden 

Keluarga, Masyarakat dan Perusahaan 

Swasta. 

Tingkat Kesadaran 

Kontribbusi 
Kelu

arga 

Masy

arakat 

Perusah

aan 

Swasta 

Rat

a-

rata 
1. Pengetahuan

Peran 

2. Kesadaran 

peran 

2.85 2.85 1.51 2.40 

Berdasarkan hasil statistik pada Tabel V 

menunjukan bahwa analisa kuantitatif 

mendukung dengan analisa kualitatif bahwa 

tingkat kesadaran kontribusi antar stakehoder 

Puskesmas Kali Rungkut, Puskesmas 

Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Dinkes 

Surabaya, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 

Surabaya, Masyarakat dan Keluarga dapat 

dikatakan tinggi dengan rata-rata jawaban 

adalah 2.85 pada responden keluarga dan 2.85 

pada responden masyarakat. Dan analisa 

kualitatif bahwa kesadaran kontribusi 

stakeholder perusahaan swasta yang belum 

memiliki kesadaran kontribusi didukung 

dengan analisa kuantitatif yang menunjukan 

angka 1.51 dan dapat dikatakan Sangat rendah 

tingkat kesadaran kontribusinya berdasarkan 

penilaian Linkert. 

Kesetaraan antar stakeholder kebijakan 

ASI Eksklusif. 

Kesetaraan dalam sebuah kerjasama 

adalah salah satu prinsip yang harus 

dilaksanakan. Kesetaraan antar stakeholder 

akan meningkatkan kerjasama antar 

stakeholder dalam implementasi sebuah 

kebijakan. Prakteknya dalam kebijakan ASI 

Eksklusif dikawasan Kecamatan Rungkut 

Surabaya berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI Eksklusif, 

kesetaraan antar stakeholder Puskesmas Kali 

Rungkut, Puskesmas Medokan Ayu, 

Kecamatan Rungkut, Dinkes Surabaya, Ikatan 

Bidan Indonesia (IBI) Surabaya,masyarakat, 

keluarga dapat dikatakan setara karena tidak 

ada dominasi serta sub ordinasi antar seluruh 

stakeholder. Sedangkan perusahaan susu 

formula dan perusahaan swasta dapat 

dikatakan tidak memiliki kesetaraan dengan 

stakeholder yang lain. 

Analisa kualitatif tersebut didukung 

dengan analisa kuantitatif dari hasil statistik 

rata-rata tingkat kesetaraan antar stakeholder 

dari responden keluarga, masyarakat dan juga 

perusahaan swasta. Berikut adalah hasil rata-

rata jawaban tingkat kesetaraan antar 

stakeholder responden keluarga, masyarakat 

dan perusahaan swasta.  

 

Tabel VI. Rata-rata Tingkat Kesetaraan 

Antar Stakeholder responden Keluarga, 

Masyarakat Perusahaan Swasta. 

Tingkat 
Kesetaraan 

Keluar
ga 

Masyarakat Perusahaan 
Swasta 

Rata-rata 

1. Tidak 
adanya 

Dominasi 

2. Tidak 
adanya 

sub 
ordinasi 

3.07 3.07 1.78 2.64 
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Berdasarkan data dari Tabel VI diatas 

maka hasil analisa kuantitatif memang dapat 

mendukung hasil analisa kualitatif bahwa 

tingkat kesetaraan antar stakeholder 

Puskesmas Kali Rungkut, Puskesmas 

Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Dinkes 

Surabaya, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 

Surabaya, Masyarakat, Keluarga adalah tinggi 

dengan rata-rata jawaban adalah 3.07. Dan 

hasil analisa  kuantitatif juga mendukung 

bahwa stakeholder perusahaan swasta tingkat 

kesetaraanya dapat dikatakan rendah dengan 

rata-rata jawaban responden perusahaan 

swasta adalah 1.78. 

Simpulan dan Saran 

 

Berdasarkan hasil analisa data dan 

interpretasi data yang telah dilakukan tentang 

Sinergitas antar stakeholder dalam 

implementasi kebijakan ASI Eksklusif di 

kawasan Kecamatan Rungkut Surabaya 

berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 

33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI 

Eksklusif adalah bersinergi.  

Kesimpulan ini didasarkan pada 5 aspek 

dalam penilaian (assessment) mengenai 

sinergitas antar stakeholder ada  1 aspek yang 

dapat dikatakan tidak berhasil yaitu aspek 

keefektifan koordinasi dan 4 aspek yang dapat 

dikatakan berhasil yaitu, keefektifan 

komunikasi antar stakeholder, kepercayaan 

antar stakeholder, kesadaran kontribusi antar 

stakeholder, serta keetaraan antar stakeholder. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan kesimpulan di atas, maka saran 

yang bisa diberikan peneliti yaitu : 

a. Harus ada Perda di Kota Surabaya yang 

menjadi landasan bagi para stakeholder 

untuk dapat mendukung kebijakan ASI 

eksklusif di kecamatan Rungkut terutama 

adalah di Surabaya. 

b. Pengawasan dari pihak pemerintah yaitu 

dalam hal ini Dinkes surabaya harus 

ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan 

ASI Eksklusif dapat terwujud di 

Surabaya. 
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