
Iniasisi Menyusu Dini (IMD) meru-

pakan proses penting yang sebai-

knya dilakukan langsung setelah 

bayi dilahirkan. Dari IMD ini Anda 

bisa melihat perilaku menakjubkan 

antara bayi dan bundanya dalam 

jam-jam pertama setelah bayi di-

lahirkan Inisiasi dini dilakukan 

dengan cara membiarkan kulit ibu 

melekat pada kulit bayi (skin to 

skin) segera setelah persalinan. 

Kontak kulit ini dibiarkan seti-

daknya selama satu jam  atau 

sampai menyusui awal sekali. 

Inisiasi dini dapat mengurangi 

stres pada bayi. Terdapat kemam-

puan kulit ibu untuk menyesuaikan 

suhunya dengan suhu yang dibu-

tuhkan bayi. Bayi akan tampa le-

bih tenang, de-

nyut jantungnya 

pun stabil. 

I n i s i a s i  M e n y u s u i  

D i n i  ( I M D )  
Ada lima tahapan perilaku yang 

dilakukan bayi sebelum ia berhasil 

menemukan puting susu ibunya 

dan menyusu:  

1. 30 – 45 menit pertama. Bayi 

akan diam dalam keadaan 

siaga. Sesekali matanya mem-

buka lebar dan melihat bun-

danya. Masa ini merupakan 

masa penyesuaian atau perali-

han dari dalam kandungan ke 

luar kandungan. 

2. 45 – 60 menit selanjutnya. 

Bayi akan menggerakkan mu-

lutnya seperti mau minum, 

mencium, kadang mengeluar-

kan suara, dan menjilat tan-

gannya. Bayi akan mencium 

dan merasakan cairan ketuban 

yang ada di tangannya. Bau ini 

sama dengan bau cairan yang 

dikeluarkan payudara ibu. Inilah 

yang akan membimbing bayi 

menemukan payudara dan put-

ing susu ibu. Itulah sebabnya 

tidak dianjurkan mengeringkan 

kedua tangan bayi pada saat 

bayi baru lahir. 

3. Mengeluarkan liur. Saat bayi 

siap dan menyadari adanya 

makanan di sekitarnya, bayi 

mulai mengeluarkan air liur. 

4. Bergerak ke arah payudara. 

Areola payudara akan menjadi 

sasarannya dengan kaki ber-

gerak menekan perut ibu. Bayi 

akan menjilat kulit ibu, 

menghentakkan kepala ke dada 

ibu, menoleh ke kanan dan kiri, 

serta menyentuh dan meremas 

daerah puting susu dan seki-

tarnya dengan tangannya. 

5. Menyusu. Akhirnya bayi mene-

mukan puting susu ibunya, 

membuka mulut lebar-lebar, 

dan melekat dengan baik serta 

mulai menyusu. 



I n i s i a s i  

M e n y u s u i  D i n i  

( I M D )  

R S S I B  R S U D  T A M A N  

H U S A D A  B O N T A N G  
Inisiasi Dini Pada Persalinan Caesar 

Apabila Anda melakukan operasi 

caesar dengan pembiusan secara spi-

nal dan Anda tetap sadar, bayi yang 

lahir segera dikeringkan tanpa 

menghilangkan lemak yang menem-

pel ditubuhnya(jika ada). Apabila 

kondisi peralatan memungkinkan, 

bayi ditengkurapkan diperut atau 

dada Anda, kemudian keduanya 

diselimuti. Bayi kemudian dibiarkan 

mencari sendiri puting susu ibu, den-

gan tidak memaksakan meletakan 

bayi keputing susu ibu. 

Apabila dilakukan pembiusan 

(anestesi) umum, sang ayah dapat 

melakukan kontak kulit dengan kulit 

bayi saat menunggu ibu selesai op-

erasi. Bila kontak ditunda, bayi da-

pat dimasukan kedalam inkubator. 

Inisiasi menyusui dini dapat dilaku-

kan setelah kondisi ibu dan bayi sta-

bil. 

Inisiasi Dini Pada Persalinan Kembar 

Jika persalinan berlangsung spontan, 

segera setelah lahir, bayi pertama dile-

takan pada kulit Anda, sampai Anda 

memulai proses persalinan kedua. Saat 

proses persalinan kedua berlangsung, 

bayi pertama dibiarkan kontak kulit 

dengan ayahnya. Kemudian keduanya 

diletakan tengkurap didada Anda un-

tuk mendapat kontak kulit dengan ku-

lit. Berikan bantuan apabila mereka 

menunjukan kesiapan menyusu. 
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CIPTAKAN KEHANGATAN PADA BAYI LEWAT 

SUHU TUBUH IBU , DARI KULIT SANG IBU, 

ANDA MENJADI ORANG PERTAMA MELIHAT 

BAYI ANDA YANG SEDANG MENCARI         

PUTTING/ASI. 


