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HALAMAN PENGESAHAN 
 

Judul  IbM:       IbM Media Promosi Asi Ekslusif Desa Ngampilan Yogyakarta 
1. Mitra Program IbM 

   
: RT 16 dan RT 19 Desa Ngampilan Kota Yogyakarta 

2. Ketua Tim Pengusul 
a. Nama 
b. NIK 
c. Jabatan/Golongan 
d. Jurusan/Fakultas 
e. Perguruan Tinggi  
f. Bidang Keahlian 
g. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail 
h. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail   

 
: Adhianty Nurjanah, M.Si 
: 163.125 
: Lektor /III B 
: Komunikasi/ FISIPOL 
: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
: Public Relations dan Media Promosi 
: Jl Ring Roud Selatan, Tamantirto, Bantul 
:  

3. Anggota Tim Pengusul 
a. Jumlah Anggota 
b. Nama Anggota I/bidang keahlian 
c. Nama Anggota II/bidang 

keahlian 
d. Mahasiswa yang terlibat 

 
: 2 orang  
: 
: Tri Pitara Mahanggoro /Kesehatan 
 
: 2 orang 

4. Lokasi Kegiatan/Mitra 
a. WilayahMitra (Desa/Kecamatan) 
b. Kabupaten/Kota 
c. Propinsi 
d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) 

 
: RT 16 dan RT 19 Desa Ngampilan 
: Yogyakarta 
: Daerah Istimewa Yogyakarta 
: 7 Km 

5. Luaran yang dihasilkan : Media Promosi Asi Ekslusif 
5. Jangka waktu Pelaksanaan   8 Bulan 
7. 
 8. 

Biaya Total  
- Dikti  
- Sumber lain (sebutkan ….)  

: Rp  10.000.000 
: - 
: - 

 
Mengetahui, 

Dekan Fakultas 
 
 
 

Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc 
NIK 133.012 

 

          Yogyakarta, 20 Februari 2014 
Ketua Tim Pengusul 

 
 
 

Adhianty Nurjanah 
NIK 163 125 

 
  Mengetahui 

Kepala LP3M UMY 
 
 
 
 

Dr. Hilman Latief 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Program IbM Media Promosi Asi Eksklusif Desa Ngampilan Yogyakarta  ini diusulkan oleh 

Tim Pengusul yang berasal dari lintas Fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial & Politik (FISIPOL) 

jurusan Ilmu Komunikasi dan Fakultas Ilmu Kedokteran & Ilmu Kesehatan (FKIK) UMY. IbM 

ini diusulkan karena mencermati minimnya jumlah ibu menyusui dengan ASI ekslusif di RT 16 

dan 19 di desa Ngampilan yang merupakan potret kecil dari masyarakat Indonesia. Rendahnya 

cakupan ASI Eksklusif berkaitan dengan masih kentalnya budaya masyarakat Desa Ngampilan 

yang secara turun-temurun menganggap jika bayi rewel karena tidak kenyang sehingga pada 

bulan ke 3, boleh diberi makanan tambahan selain ASI bisa berupa pisang, bubur ataupun susu 

formula.  

Sebagian besar ibu-ibu di RT 16 & 19 desa Ngampilan belum menyadari pentingnya ASI 

ekslusif bagi bayi, ibu dan keluarga. Bahkan masih banyak para ibu yang tidak memahami 

konsep ASI ekslusif yang sebenarnya yakni pemberian ASI kepada bayi selama 6 bulan tanpa 

makanan tambahan termasuk susu formula dan makanan tambahan lainnya. Rata-rata bayi di 

desa Ngampilan khususnya di 2 RT tersebut tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. 

Meskipun memang para ibu menyusui bayinya sampai dua tahun. Bahkan bayi mereka rata-rata 

sudah diberikan makanan tambahan yang berupa pisang atau bubur kemasan yang dijual di 

warung-warung pada saat berumur 3 bulan dengan tujuan agar bayi mereka kenyang dan tidak 

rewel. Untuk memberikan makanan tambahan berupa bubur bayi, para ibupun tidak membuat 

sendiri melainkan menggunakan bubur kemasan yang dijual di warung-warung terdekat. Hal ini 

dilakukan agar supaya mengurangi kerepotan ibu / praktis (cepat membuatnya), mempunyai 

variasi rasa serta harganya murah sekitar Rp. 1800 per sachet, meskipun kandungan gizinya 

kurang mencukupi bagi kebutuhan gizi bayi.  

 Sebenarnya dalam RT 16 dan 19 cukup memungkinkan untuk memberikan Asi Eksklusif 

karena sebagian besar ibu-ibu di kedua RT tersebut tidak bekerja. Namun itu tidak berjalan 

sebagaimana mestinya sehingga Tim IbM melihat berbagai masalah yang dihadapi oleh mitra, 

yaitu: 
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1. Minimnya jumlah ibu yang memberikan ASI Eksklusif pada bayinya. Hal ini antara 

lain disebabkan oleh :  

a. Rendahnya kesadaran ibu akan manfaat pentingya ASI Eksklusif.   

b. Minimnya informasi, pengetahuan dan pemahaman manfaat pentingnya ASI 

Ekslusif.  

2. Belum adanya penyuluhan / sosialisasi tentang manfaat pentingnya ASI Eksklusif 

bagi bayi, ibu dan keluarga.  

3. Belum tersedianya media promosi yang efektif untuk mengkomunikasikan, 

menginformasikan dan mengedukasi tentang manfaat pentingya ASI Ekslusif bagi 

bayi, ibu dan keluarga.  

4. Minimnya fasilitas yang mendukung peningkatan kesadaran, pengetahuan dan 

pemahaman manfaat pentingnya ASI Ekslusif.  

 

Untuk itu, Tim IbM Media Promosi Asi Eksklusif Desa Ngampilan Yogyakarta  

menawarkan solusi dengan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap ibu-ibu 

di 2 RT tersebut diantaranya: 

a) Mengadakan penyuluhan kesehatan tentang manfaat pentingnya ASI Ekslusif bagi 

bayi, ibu dan keluarga.    

b) Mengadakan pelatihan cara menyusui ASI Ekslusif yang benar dan sehat. 

c) Mengadakan pendampingan dan Konsultasi ASI dan gizi ibu menyusui 

d) Menyediakan alat / media edukasi yang dapat mendukung kesadaran, pengetahuan 

tentang manfaat pentingnya ASI Ekslusif bagi bayi, ibu dan keluarga.    

e) Menyediakan media promosi yang efektif untuk mengkomunikasikan, 

menginformasikan dan mengedukasi tentang manfaat pentingya ASI Ekslusif bagi 

bayi, ibu dan keluarga melalui media leaflet dan poster.  

 

Kegiatan IbM Media Promosi Asi Eksklusif Desa Ngampilan Yogyakarta  dimulai  pada 

bulan  Juni 2014 dan rencana akan diakhiri tanggal 30 Agustus 2014.  
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

 

IbM Media Promosi Asi Eksklusif Desa Ngampilan Yogyakarta pada tahun 2014 ini memiliki 

target luaran sebagai berikut: 

1) Meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan pemahaman tentang manfaat   

         pentingnya ASI Ekslusif bagi bayi, ibu dan keluarga.    

2) Ibu mampu memberikan ASI Ekslusif secara baik dan sehat kepada buah hatinya.  

3) Adanya alat / media edukasi yang efektif berupa brush pump, dll untuk 

mengkomunikasikan, menginformasikan dan mengedukasi tentang manfaat 

pentingnya ASI Ekslusif 

4) Adanya media promosi yang efektif berupa leaflet dan poster untuk 

mengkomunikasikan, menginformasikan dan mengedukasi tentang manfaat 

pentingnya ASI Ekslusif.  
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN  KEGIATAN 

 

Program IbM Media Promosi Asi Eksklusif Desa Ngampilan Yogyakarta ini 

dilaksanakan dengan khalayak sasaran Ibu-Ibu di Desa Ngampilan khususnya di RT  16 dan RT 

19 Desa Ngampilan. Pemilihan khalayak sasaran ini didasarkan pada pertimbangan telah adanya 

kesediaan kedua RT tersebut untuk menerima Program IbM Media Promosi Asi Eksklusif Desa 

Ngampilan Yogyakarta  ini. Kegiatan ini melibatkan perangkat desa seperti Ketua RT 16 dan 

Ketua RT 19,  Ibu Ketua PKK setempat dan ketua Posyandu Widoro Laut 003 Desa Ngampilan 

Yogyakarta serta dosen dan mahasiswa Fakultas ISIPOL  dan FKIK UMY sebagai pendamping. 

Dengan adanya khalayak sasaran diharapkan transfer Ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya 

tentang pentingnya ASI Eksklusif ke ibu-ibu RT 16 dan RT 19 Desa Ngampilan menjadi lebih 

mudah dan hasilnya lebih optimal sehingga semua ibu-ibu di RT 16 dan RT 19 Desa Ngampilan 

memiliki  pengetahuan, kesadaran dan pemahaman tentang manfaat pentingnya ASI Ekslusif 

bagi bayi, ibu dan keluarga sehingga  dapat memberikan ASI Eklusif secara baik dan sehat 

kepada buah hatinya.    

Untuk menjamin kelangsungan dan keberlanjutan program IbM Media Promosi Asi 

Eksklusif Desa Ngampilan Yogyakarta ini, digunakan beberapa metode yaitu  penyuluhan, 

pelatihan , konsultasi dan pendampingan.  Kegiatan  Penyuluhan tentang Pentingnya ASI 

Ekslusif bagi Bayi, Ibu dan Keluarga dan Pelatihan Cara Menyusui Yang Benar dan Sehat juga 

bertempat di Rumah Ketua Ibu Ketua PKK RW 003 yang membawahi RT 16-19 Ibu Hj. 

Sumpeno. Sedangkan pendampingan dan kosultasi yang dilakukan pada Ibu-Ibu  RT 16 dan RT 

19 Tim IbM UMY bekerjasama dengan Posyandu Widoro Laut 003 Desa Ngampilan  yang 

merupakan mitra dalam pelaksanaan kegiatan IbM Media Promosi Asi Eksklusif DesaNgampilan 

Yogyakarta.   
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BAB IV 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

Program IbM Media Promosi Asi Eksklusif Desa Ngampilan Yogyakarta  ini diusulkan 

oleh Tim Pengusul yang berasal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan lintas jurusan 

yaitu jurusan Ilmu Komunikasi dan jurusan FKIK . Kepakaran yang dibutuhkan dalam kegiatan 

ini adalah keahlian komunikasi dan kesehatan.  

Ketua Pengusul berasal dari  Fakultas Isipol jurusan Ilmu Komunikasi yang memiliki 

keahlian di bidang pemasaran dalam pengembangan dan pembuatan media promosi, serta 

berpengalaman dalam penerapan media promosi. Anggota Pengusul II berasal dari Fakultas Ilmu 

Kedokteran dan Ilmu Keperawatan yang memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan. Untuk 

pekerjaan teknis dibantu oleh 1 orang teknisi dari jurusan Ilmu Komunikasi UMY dan 1 orang 

laboran dari FKIK UMY . 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kegiatan I. 

A. Nama Kegiatan :  

Penyuluhan Pentingnya ASI Ekslusif bagi bayi, Ibu dan keluarga. 

 

B. Deskripsi Kegiatan: 

Pelaksanaan penyuluhan (sosialisasi) pentingnya ASI Eksklusif bagi Ibu dan keluarga 

merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam rangka memberikan pencerahan, pemahaman, 

peningkatan motivasi dan pengubahan mindset (pola pikir) yang benar mengenai pentingnya 

pemberian ASI bagi bayi. Sempitnya wawasan pengetahuan terhadap pemberian  ASI merupakan 

faktor utama kendala bagi para ibu untuk tidak memberikan ASI nya secara sempurna kepada 

anak-anaknya. Kondisi ini didukung dengan masifnya informasi melalui iklan-iklan susu formula 

di media televisi, leafllet-leaflet, media cetak yang kadang menyesatkan mindset para ibu. 

Perubahan pola pikir ibu hamil yang mendapatkan informasi iklan-iklan susu formula ini yang 

dibumbui dengan kandungan DHA, Omega 3, Omega 9 dan sebagainya akan membuat para Ibu 

berpikir bahwa pemberian susu formula bagi bayi menjadikan tumbuh kembang anak menjadi 

luar biasa baiknya sehingga seolah-olah jika tidak diberinya susu formula menyebabkan anaknya 

tidak sehebat seperti anak di iklan-iklan tersebut. Pola pikir yang demikian ini jika dibiarkan di 

masyarakat akan menjadikan distorsi pemahaman tentang kualitas ASI yang justru tidak 

tertandingi oleh susu formula. Kegiatan penyuluhan mengenai pentingnya ASI eksklusif bagi 

bayi membukakan wawasan yang penting sekali sehingga menjadikan pemahaman dan 

penyadaran bagi para ibu-ibu tentang kandungan-kandungan ASI yang tidak dimiliki oleh susu 

formula khususnya dalam kualitas tumbuh kembang maupun daya tahan tubuh anak. Kegiatan 

penyuluhan ini juga memberikan wawasan mengenai mitos-mitos yang salah mengenai ASI, 

memberikan pencerahan dalam strategi keberlangsungan dalam pemberian ASI, penyimpanan 

ASI saat adanya aktivitas ibu di luar rumah serta menjaga kesehatan ibu selama proses menyusui 

anaknya. Kegiatan penyuluhan ini memberikan kesempatan bagi para ibu-ibu yang hadir untuk 
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bisa berdiskusi secara interaktif terhadap permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi 

para ibu-ibu hamil dan ibu menysui. Kondisi yang demikian ini sangat penting dalam 

memberikan kontribusi untuk preventif dalam menjaga kesehatan.  

 

C. Foto-Foto Kegiatan Penyuluhan Pentingnya ASI Ekslusif bagi bayi, Ibu dan keluarga. 
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Kegiatan II.  

A. Nama Kegiatan :  

Pelatihan Cara Menyusui ASI Ekslusif Yang Benar dan Sehat  

B. Deskripsi Kegiatan: 

Kegiatan pelatihan cara menyusui ASI eksklusif yang benar dan sehat merupakan 

kegiatan yang sangat penting guna menunjang  solusi dalam menyusui.  Ketepatan 

menyusui merupakan langkah strategis bagi keberhasilan dalam pemberian ASI eksklusif 

karena kesalahan cara menyusui selama ini dapat menjadikan kegagalan para ibu dalam 

pemberian ASI ini sehingga mereka beralih ke susu formula. Pemberian pelatihan cara 

menyusui ini, para ibu diberikan teknik menyusui yang tidak merusak bentuk payudara, 

diberikan teknik menyusui agar bayi berkecukupan menerima ASI, diberikan teknik cara 

mencegah bayi untuk tersedak saat menyusu, diberikan teknik menyusui dalam berbagai 

posisi, baik duduk, berdiri maupun berbaring, diberikan teknik menyusui agar terhirndar 

adanya trauma puting susu, dan diberikan teknik dalam penyimpanan ASI.   Materi-

materi dalam pelatihan ini diberikan secara mudah, simpel dan mudah dipahami karena 

langsung dipraktekan dengan bayi dan dengan alat peraga sebagai penunjang. 

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini membuat para ibu-ibu menjadi lebih bersemangat 

untuk memberikan ASInya.  
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C. Foto-Foto Pelatihan Cara Menyusui Yang Benar dan Sehat 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan III.  

A. Nama Kegiatan : Penyediaan alat / media edukasi untuk meningkatkan kesadaran & 

pengetahuan tentang ASI Ekslusif 

B. Alat / Media Edukasi 
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Berikut daftar alat / media edukasi ASI Eksklusif yang dihibahkan Tim IbM UMY 

kepada RT 16 dan RT 19 Desa Ngampilan Yogyakarta. 

NO ALAT JUMLAH  

1 Nursing cover / apron (celemek menyusui) 1  

2 Breast pad (washable) 2  

3 BH menyusui 2  

4 Bantal menyusui  1  

5 Botol kaca tutup karet penyimpan Asi 6  

6 Plastik simpan ASI (Nature breast milk) 1  

7 Breast Pump 1  

8 Medela baby cup feeder (cangkir kecil utk minum Asi) 2  

9 RBS Coller bag  (1 ice gel, 4 botol simpan Asi, tas) 2  

10 Mam nipple shields (penyambung/perisai putting) 2  

12 Sapu tangan kecil 5  

13 Boneka model bayi 1  

 Jumlah 26  
 

C. Foto alat / media edukasi 
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Kegiatan IV. 

A. Nama Kegiatan:  

Konsultasi ASI dan gizi ibu menyusui 

B. Deskripsi Kegiatan: 

Kegiatan konsultasi ASI dan gizi ibu menyusui ini diselenggarakan guna mendukung 

kegiatan penyuluhan dan pelatihan cara menyusui. Kegiatan konsultasi ini diberikan di 

ruang khusus dengan waktu yang khusus pula, karena kegiatan ini bertujuan supaya para 

ibu-ibu yang punya berbagai permasalahan mengenai ASI maupun gizi saat menyusui 

dapat leluasa bertanya di ruangan yang tidak diketahui oleh banyak orang, sehingga tidak 

ada kekhawatiran adanya rasa malu-malu mengenai permasalahannya ini. Selain 

konsultasi ASI juga persoalan gizi yang menunjang agar keberlangsungan ASI nya 

menjadi sangat berkualitas diberikan ke bayi dan ibu yang menyusui tetap terjaga kualitas 

sehatnya. Kegiatan konsultasi ini tidak disia-siakan oleh para ibu-ibu, hal ini tampak 

betapa antusiasnya mereka untuk mau antri masuk di ruang konsultasi agar mendapatkan 

pemahaman yang lebih banyak mengenai ASI atau kecukupan gizi selama menyusui ini.  

Para Ibu-ibu ini mengharapkan kegiatan semacam ini perlu diadakan secara berkelanjutan 

karena sangat membantu dan menolong bagi Ibu-ibu untuk meningkatkan kualitas hidup 

sehat. 

 

C. Foto-Foto Kegiatan Konsultasi ASI dan gizi ibu menyusui 
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Kegiatan V 

A. Nama kegiatan: 

Penyediaan media promosi yang efektif berupa leaflet dan poster untuk 

mengkomunikasikan, menginformasikan dan mengedukasi tentang manfaat pentingnya 

ASI Eklusif.  
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B. Gambar Poster  & Leaflet  

i. Poster Himbauan  Memberikan ASI Eksklusif  Bukan Yang Lain  
 
 

 
 

ii. Poster Himbauan  Memberikan ASI Eksklusif  Selama 6 Bulan 
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iii. Leaflet Tentang Manfaat ASI Ekslusif 

 

 

 

 

iv.            Leaflet Tentang Cara Menyusui Yang Benar 

 

 

 

Kegiatan VI 

A. Nama kegiatan: 

Penyerahan Hibah Alat / media edukasi 

B. Deskripsi Kegiatan: 

Pada hari Kamis tanggal pukul 15.00-18.00 Wib bertempat di rumah Ibu Ketua PKK Ibu 

Sumpeno diadakan serah terima hibah alat / media edukasi ASI Eksklusif oleh Tim IbM 

UMY. Tim IBM UMY yang diketuai oleh Ibu Adhianty Nurjanah, M.Si  dan 
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beranggotakan Bapak Tri Pitara M.S.Si,M.Kes dan Bapak Filosa Gita Sukmono, MA  

menyerahkan alat / media edukasi ASI Ekslusif kepada RT 16 dan RT 19 Desa 

Ngampilan dan diterima langsung oleh  Ketua PKK RW 003 yang membawai RT 16-19 

yaitu  Ibu Hj. Sumpeno dan Ketua Posyandu Widoro Laut 003 Desa Ngampilan Ibu Elly 

Sri Murtiati yang merupakan mitra dalam pelaksanaan Program IbM Media Promosi ASI 

Ekslusif UMY.  

 

C. Foto-Foto Penyerahan Hibah Alat / Media edukasi ASI Ekslusif 

 

 

 

 

Pemberian alat-alat peraga mengenai ASI ini sangat membantu para ibu-ibu di Desa 

Ngampilan ini guna menunjang pelaksanaan pemberian ASI eksklusif. Alat bantu ini nantinya 

menjadi salah satu media penting bagi ibu-ibu PKK pengurus posyandu untuk menularkan 

pengetahuan dan wawasannya kepada ibu-ibu lainnya yang saat itu berhalangan hadir. Alat-alat 

yang diberikan ini berupa alat penyimpan ASI, penyedot/ pemeras ASI, peraga untuk teknik 

menyusui, dll. termasuk model-model alat bantu untuk bentuk ASI yang kurang memadai dalam 

menyusui. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan Program IbM Media Promosi Asi Eksklusif Desa Ngampilan Yogyakarta  

ini secara keseluruhan sudah diimplementasikan sesuai perencanaan yang ada.  Dengan demikian 

Program IbM Media Promosi Asi Eksklusif Desa Ngampilan Yogyakarta ini telah mampu 

memberikan manfaat kepada Ibu –Ibu menyusui di RT 16 dan RT 19 Desa Ngampilan. Beberapa 

hasil yang dapat dilihat melalui Program IbM Media Promosi Asi Eksklusif Desa Ngampilan 

Yogyakarta  ini diantaranya adalah sebagai berikut:  

a. Program IbM Media Promosi Asi Eksklusif Desa Ngampilan Yogyakarta  telah 

mampu meningkatnya meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan pemahaman 

tentang manfaat pentingnya ASI Ekslusif bagi bayi, ibu dan keluarga.    

b. Program IbM Media Promosi Asi Eksklusif Desa Ngampilan Yogyakarta  telah 

mampu mendorong ibu-ibu menyusui  di RT 16 dan RT 19 untuk memberikan 

ASI Eklusif secara benar dan sehat kepada buah hatinya.  

c. Program IbM Media Promosi Asi Eksklusif Desa Ngampilan Yogyakarta  telah 

mampu menyediakan  alat / media edukasi yang efektif untuk 

mengkomunikasikan, menginformasikan dan mengedukasi tentang manfaat 

pentingnya ASI Eklusif 

d. Program IbM Media Promosi Asi Eksklusif Desa Ngampilan Yogyakarta  telah 

mampu  menyediakan media promosi yang efektif berupa leaflet dan  poster untuk 

mengkomunikasikan, menginformasikan dan mengedukasi tentang manfaat 

pentingnya ASI Eklusif.  

 

B. Saran 

Beberapa saran  / rekomendasi yang dapat disampaikan terkait pelaksanaan Program IbM 

Media Promosi Asi Eksklusif Desa Ngampilan Yogyakarta  adalah : 

- Perlunya monitoring, evaluasi dan pendampingan secara rutin pasca pelaksanaan 

Program IbM Media Promosi Asi Eksklusif Desa Ngampilan Yogyakarta sehingga 

program Ibm Media Promosi Asi Eksklusif Desa Ngampilan Yogyakarta dapat 
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berkelanjutan dan memberikan manfaat  bukan hanya  kepada Ibu-Ibu menyusui di RT 16 

dan RT 19 Desa Ngampilan saja tetapi kepada seluruh masyarakat di Desa Ngampilan 

memiliki pengetahuan, kesadaran dan pemahaman tentang manfaat pentingnya ASI 

Ekslusif bagi bayi, ibu dan keluarga dan Ibu-ibu menyusui dapat memberikan ASI 

Eklusif secara benar dan sehat kepada buah hatinya.  
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