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PERNYATAAN SIKAP
Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) adalah organisasi nirlaba
yang berbasis kelompok pendukung sesama ibu menyusui, dengan
tujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan dan informasi tentang
menyusui serta meningkatkan prosentase ibu menyusui dan bayi
yang disusui di Indonesia.
AIMI dan kegiatannya TIDAK menerima dukungan finansial
atau bantuan dalam bentuk apapun dari perusahaan di bawah
lingkup Kode Internasional, yaitu perusahaan produk pengganti
ASI, perusahaan produsen botol susu dan dot, serta perusahaan
produsen makanan pendamping ASI.
AIMI menyatakan TIDAK memiliki konflik kepentingan.

Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia

SINGKATAN DAN AKRONIM
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Pemberian Makan Bayi dan Anak
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Daring

Dalam Jaringan

RINGKASAN LAPORAN
Kode Internasional Pemasaran Produk Pengganti ASI
(kemudian disingkat menjadi Kode Internasional)
dikembangkan oleh World Health Organization (WHO)
dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dan diadopsi
pada tahun 1981 sebagai standar ‘minimum’ untuk
membantu melindungi, mempromosikan dan mendukung
pemberian ASI di semua negara. Kode Internasional
juga bertujuan untuk memastikan penggunaan produk
pengganti ASI dengan aman apabila diperlukan secara
medis. Kode ini dimaksudkan untuk melindungi semua
ibu dan anak, apapun asupan yang diberikan ke bayinya.
Laporan ini diterbitkan dalam rangka peringatan ke40 diresmikannya Kode Internasional. Sejak diadopsi,
pasal-pasal dalam Kode Internasional telah ditegaskan
kembali dalam Resolusi World Health Assembly (WHA)
yang memiliki status hukum yang sama dengan Kode
Internasional itu sendiri.
Laporan ini mencakup promosi produk-produk di bawah
lingkup Kode Internasional Pemasaran Produk Pengganti
ASI. Cakupannya meliputi semua produk formula termasuk
susu pertumbuhan yang dipasarkan untuk bayi dan anak
(usia 0-36 bulan) dan makanan pendamping ASI yang
dipasarkan untuk bayi di bawah 6 bulan. Promosi botol
susu dan dot juga tercakup dalam laporan ini. Laporan
ini berisi kumpulan bukti yang menunjukkan bagaimana
perusahaan produk pengganti ASI tidak mematuhi
Kode Internasional dan resolusi WHA. Media sosial
yang digunakan secara luas telah mengubah dinamika
komunikasi dan teknik pemasaran oleh perusahaan
produk pengganti ASI. Selama Pandemi COVID-19, media
sosial telah menjadi jalur pemasaran baru yang strategis
bagi perusahaan produk pengganti ASI untuk mencapai
target konsumen yang lebih luas.
Laporan ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada
publik bagaimana perusahaan produk pengganti ASI telah
mengabaikan rekomendasi internasional yang diadopsi
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untuk melindungi bayi dan anak di Indonesia. Beberapa
pelanggaran tersebut bahkan melanggar hukum Indonesia
yang secara tegas tertuang dalam Peratuan Pemerintah
No. 69/1999 tentang Label, Iklan dan Makanan bahwa
formula untuk bayi 0-12 bulan tidak dapat dipromosikan
di media apapun.
Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial
karena memiliki angka kelahiran yang tinggi. Ditambah
lagi dengan tingginya jumlah pengguna media sosial
di Indonesia, fakta ini kemudian dimanfaatkan oleh
perusahaan untuk mempromosikan produknya dalam
jangkauan yang lebih luas. Promosi susu pertumbuhan
balita memang belum tercakup dalam regulasi Indonesia.
Hal ini merupakan celah yang digunakan oleh perusahaan
untuk mempromosikan produknya secara agresif. Dengan
menggunakan taktik promosi silang, banyak orang tua
yang tidak dapat membedakan perbedaan jenis formula
untuk bayi atau anak yang lebih besar. Secara jelas WHO
menyatakan bahwa susu pertumbuhan bukanlah produk
yang dibutuhkan. Namun promosi dan pemasarannya
dibuat bahwa produk itu wajib dikonsumsi oleh anakanak. Pada Oktober 2013, the European Food Safety
Authority (EFSA) bahkan menyatakan bahwa “susu
pertumbuhan tidak memberikan nilai tambah pada
asupan gizi seimbang anak-anak”.
Maraknya penggunaan media sosial juga memberikan
saluran baru bagi perusahaan produk pengganti ASI.
Aplikasi
microblogging seperti Twitter, Facebook,
YouTube, Instagram, dan TikTok memanfaatkan
segmentasi target pengguna dan sistem algoritma
tertentu yang memberi perusahaan tersebut peluangpeluang baru untuk mencapai target penjualan mereka.
Influencer di media sosial, pembuat konten, dan bahkan
tenaga kesehatan juga telah dimanfaatkan untuk
membantu mendukung promosi produk-produk tersebut.
Perusahaan juga mulai berinvestasi dalam beberapa
aplikasi untuk 'membantu' ibu mulai dari periode
kehamilan. Selain itu mereka juga memberikan diskon
khusus, hadiah dan promosi lainnya yang dipasarkan
lewat aplikasi tersebut. Perusahaan produk pengganti
ASI juga memanfaatkan lokapasar (market place) di mana
mereka memberikan potongan harga, harga khusus untuk
pembelian paket atau pembelian dalam jumlah besar dan
layanan bebas biaya pengiriman.
Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
2017 menunjukkan bahwa angka pemberian ASI eksklusif
di Indonesia adalah 52%. Ini menunjukan bahwa hampir
setengah dari jumlah anak di Indonesia masih belum
dapat disusui secara eksklusif oleh ibunya. Hal ini sebagian
disebabkan oleh promosi yang agresif dari perusahaan
produk pengganti ASI. Laporan ini hanya menangkap
sebagian kecil dari strategi perusahaan produk pengganti
ASI yang dilakukan melalui media digital dan media
sosial. Dengan semakin banyaknya jalur pemasaran yang
digunakan perusahaan untuk mencapai targetnya, maka
semakin banyak pula tugas besar pemerintah Indonesia
untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat demi
melindungi hak setiap ibu dan anak di Indonesia.
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KODE INTERNASIONAL DAN PENEGASAN DALAM
RESOLUSI WORLD HEALTH ASSEMBLY (WHA)
“…Mengingat kerentanan pada bayi di bulan-bulan awal kehidupan dan risiko
terkait praktik pemberian makan yang tidak tepat, termasuk penggunaan produk
pengganti ASI yang tidak perlu dan tidak tepat, maka pemasaran produk pengganti
ASI memerlukan perlakuan khusus, yang membuat praktik pemasaran yang biasa
dilakukan di produk lain tidak sesuai untuk produk-produk ini" - Pembukaan Kode

Ringkasan
Kode Internasional diadopsi oleh World Health Assemby (WHA)
atau Majelis Kesehatan Dunia pada tanggal 21 Mei 1981. Kode
Internasional tersebut ditetapkan agar setiap negara memiliki
standar minimum untuk mencegah terjadinya pemasaran
produk pengganti ASI yang tidak tepat.
Negara-negara anggota didesak untuk memperkuat penerapan
Kode Internasional Pemasaran Produk Pengganti ASI dan
Resolusi WHA terkait dengan meningkatkan upaya untuk
memantau dan menegakkan langkah-langkah nasional untuk
melindungi menyusui dan menghindari konflik kepentingan.
Resolusi WHA 61.20 [2008] ditegaskan kembali dalam
Resolusi WHA 63.23 [2010] dan WHA 65.60 [2012]

1. Cakupan

Kode ini mencakup pemasaran produk-produk berikut ini :
• Formula bayi, termasuk formula khusus seperti formula
berbasis kedelai, formula bebas laktosa, formula khusus
untuk bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) /
prematur.
• Produk susu lainnya, makanan dan minuman yang
digunakan sebagai produk pengganti ASI, baik total
maupun sebagian, seperti makanan pendamping ASI,
susu botol, susu untuk kebutuhan medis khusus, susu
lanjutan dan susu pertumbuhan yang dipasarkan untuk
bayi antara enam bulan hingga dua tahun atau lebih.
• Makanan atau minuman lain yang dianggap cocok untuk
diberikan kepada bayi berusia kurang dari enam bulan
seperti sereal, makanan kemasan siap konsumsi, teh
untuk bayi, jus dan air mineral kemasan.
• Botol susu dan dot.
Pasal 2, Pasal 3 & Resolusi WHA 39.28 [1986], WHA 49.1 [1996],
WHA 54.2 [2001] & WHA 63.23 [2010]

2.

Ketentuan Informasi Yang Jelas

Informasi dan materi edukasi tentang Pemberian Makan Bayi
dan Anak (PMBA) harus mencakup informasi yang jelas dan
konsisten tentang:
a) Manfaat dan keunggulan ASI;
b) Gizi ibu dan persiapan serta pemeliharaan proses
menyusui;
c) Efek negatif dari pemberian formula secara parsial;
d) Sulitnya membalikkan keputusan untuk tidak
menyusui; dan
e) Penggunaan formula bayi dengan benar, jika diperlukan
secara medis.

Jika materi tersebut berisi informasi tentang penggunaan
formula bayi, materi tersebut harus mencakup:
•
•

Implikasi sosial dan finansial dari penggunaannya;
Bahaya kesehatan dari formula atau metode pemberian
formula yang tidak tepat;
Bahaya kesehatan dari penggunaan yang tidak
perlu atau tidak tepat dari formula bayi dan produk
pengganti ASI lainnya;
Tidak ada gambar atau teks yang mengidealkan
penggunaan produk pengganti ASI.

•
•

Pasal 4.2 dan Pasal 7.2

• Petugas kesehatan, orang tua dan pengasuh harus
diberikan informasi bahwa formula mungkin
mengandung bakteri patogen dan harus disiapkan serta
digunakan dengan benar.
• Pemerintah harus menghindari konflik kepentingan
dalam program kesehatan bayi dan anak, sehingga
materi edukasi yang disponsori oleh perusahaan formula
serta makanan bayi tidak boleh disetujui.
Resolusi WHA 49.15 [1996] dan WHA 58.31 [2005]

3.Tidak Boleh Promosi Ke Publik

Seharusnya tidak ada iklan atau bentuk promosi produk lainnya
termasuk iklan di titik-titik penjualan, pemberian sampel produk
atau perangkat promosi lainnya untuk mendorong penjualan
langsung ke konsumen di tingkat ritel. Tenaga pemasaran tidak
boleh berhubungan dengan ibu hamil atau dengan ibu yang
memiliki bayi dan anak baik secara langsung maupun tidak
langsung.
Pasal 5

Promosi produk pengganti ASI yang tidak etis harus dihentikan.
Resolusi WHA 63.23 [2010]

Tidak Boleh Ada Hadiah Bagi Ibu Dan
Tenaga Kesehatan

4.

Produsen dan distributor tidak boleh memberikan hadiah
apapun kepada ibu hamil maupun ibu bayi yang merupakan
bagian dari promosi produk. Tidak boleh ada imbalan finansial
maupun barang guna mempromosikan suatu produk kepada
petugas kesehatan maupun anggota keluarga mereka.
Pasal 5.4 dan Pasal 7.3

Imbalan finansial atau insentif lainnya untuk para tenaga
kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan bayi dan anak
seharusnya tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan.
Riset atau penelitian di bidang Pemberian Makan Bayi dan Anak
yang dapat menjadi dasar kebijakan publik harus menampilkan
pernyataan yang bebas konflik kepentingan dan harus melalui
proses peer review secara independen.
Resolusi WHA 49.15 [1996], WHA 58.32 [2005]
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5.

Tidak Boleh Ada Promosi di Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan tidak boleh digunakan untuk
mempromosikan produk. Fasilitas kesehatan juga tidak boleh
digunakan untuk menampilkan produk, plakat ataupun poster
tentang produk, maupun untuk menyampaikan materi yang
bertuliskan nama merek produk tersebut.

6.

Pasal 6.2, Pasal 6.3 dan Pasal 4.3

Tidak Boleh Ada Promosi Kepada Tenaga
Kesehatan

Informasi yang diberikan kepada tenaga kesehatan oleh
produsen dan distributor harus dibatasi pada masalah ilmiah
dan faktual, dan tidak boleh menyiratkan atau memunculkan
keyakinan bahwa pemberian formula adalah setara atau lebih
baik dibanding menyusui. Sampel produk atau peralatan atau
perangkat apapun untuk persiapan atau penggunaannya,
sebaiknya hanya diberikan kepada petugas kesehatan untuk
keperluan profesional atau penelitian di tingkat kelembagaan.

7.

Pasal 7.2, Pasal 7.4, dan Resolusi WHA 49.15 [1996]

Tidak Boleh Ada Sampel
Atau Persediaan Produk Gratis

Sampel produk tidak boleh diberikan kepada ibu hamil atau
ibu bayi. Persediaan produk yang gratis atau berbiaya rendah
tidak diperbolehkan di bagian mana pun dari sistem fasilitas
kesehatan.
Dalam aktivitas kemanusiaan darurat, sumbangan produk
hanya boleh diberikan untuk bayi yang sebelumnya sudah
mengkonsumsi formula. Persediaan semacam itu harus
berlanjut selama bayi yang bersangkutan membutuhkannya
dan tidak digunakan sebagai promosi pada ibu yang menyusui
bayinya.
Catatan: Pasal 6.6 and pasal 6.7 dari Kode telah digantikan oleh
Resolusi WHA 39.28 [1986], WHA 45.34 [1992] & WHA 47.5 [1994]

Program kesiapsiagaan nasional dan internasional serta
program tanggap darurat perlu meminimalkan risiko pemberian
produk pengganti ASI, dengan memastikan bahwa setiap
produk pengganti ASI yang diperlukan dibeli, didistribusikan,
dan digunakan sesuai dengan kriteria yang ketat.

8.

Resolusi WHA 63.23 [2010]

Tidak Boleh Ada Promosi Makanan
Pelengkap Sebelum Dibutuhkan

Sangatlah penting bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan dan
hanya menerima makanan pendamping ASI yang aman dan
sesuai setelah usianya mencapai 6 bulan. Setiap upaya juga
harus dilakukan untuk menggunakan makanan pendamping
yang tersedia secara lokal dan berkelanjutan.
Pemasaran makanan pendamping ASI tidak boleh menggangu
proses pemberian ASI eksklusif dan proses menyusui yang
berkelanjutan. Menyusui harus berlanjut hingga dua tahun
atau lebih.
Pembukaan Kode, Resolusi WHA 39.28 [1986], WHA 45.34 [1992],

9.

WHA 47.5 [1994], WHA 49.15 [1996], WHA 54.2 [2001]
WHA 58.32 [2005] & WHA 63.23 [2010]

Label Yang Memadai: Informasi Yang Jelas,
Tanpa Promosi, Tanpa Gambar Bayi

Label harus memberikan informasi tentang penggunaan produk
yang tepat dan tidak menghalangi menyusui. Wadah formula
harus membawa pesan yang jelas, mencolok dan mudah dibaca
dalam bahasa yang sesuai, yang mencakup semua poin berikut:
a) Kata-kata "Pemberitahuan Penting" atau padanannya;
b) Pernyataan tentang keunggulan menyusui;
c) Pernyataan bahwa produk hanya boleh digunakan
atas saran petugas kesehatan mengenai kebutuhan
penggunaannya dan metode penggunaan yang tepat; dan
d) Instruksi untuk persiapan yang tepat, dan peringatan
bahaya kesehatan dari persiapan yang tidak tepat.

Baik wadah maupun label tidak boleh memuat gambar bayi,
atau gambar atau teks lain yang mungkin mengidealkan
penggunaan formula bayi. Istilah 'manusiawi', 'keibuan' atau
istilah serupa tidak boleh digunakan.
Pasal 9.1 and Pasal 9.2

Klaim Gizi dan kesehatan tidak diizinkan untuk makanan untuk
bayi dan anak, kecuali jika diatur secara khusus, dalam standar
Codex Alimentarius yang relevan atau undang-undang nasional.
Resolusi WHA 58.32 [2005] dan WHA 63.23 [2010]

Jika memungkinkan, informasi harus disampaikan melalui
peringatan eksplisit pada kemasan bahwa produk formula
mungkin mengandung bakteri patogen dan harus disiapkan
serta digunakan dengan tepat.

Resolusi WHA 58.32 [2005]

10. Keamanan Dan Kualitas Pangan

Negara-negara anggota harus memastikan bahwa penerapan
intervensi mikronutrisi dan pemasaran suplemen nutrisi tidak
menggantikan atau merusak dukungan untuk praktik menyusui
eksklusif yang berkelanjutan dan pemberian makanan
pendamping ASI yang optimal.
Resolusi WHA 55.25 [2002]

Pedoman WHO / FAO tentang persiapan, penyimpanan, dan
penanganan produk formula bayi yang aman harus diterapkan
dan disebarluaskan untuk meminimalkan risiko infeksi bakteri
dan, khususnya, memastikan bahwa pelabelan produk formula
sesuai dengan standar, pedoman dan rekomendasi dari Codex
Alimentarius.
Negara-negara anggota mengambil langkah untuk menjaga
keamanan pangan termasuk tindakan pengaturan untuk
mengurangi risiko kontaminasi intrinsik.
Resolusi WHA 61.20 [2008]

Catatan:
Pedoman FAO / WHO untuk persiapan, penyimpanan, dan penanganan produk
formula yang aman dapat diperoleh dari http: // www.who.int/foodsafety/
publications/micro/pif2007/en/index.html

11.

Perusahaan Harus Mematuhi Kode
Internasional

Terlepas dari tindakan lain yang diambil untuk penerapan Kode,
produsen dan distributor harus bertanggung jawab untuk
memantau praktik pemasaran produk mereka sesuai dengan
prinsip dan tujuan Kode, serta mengambil langkah untuk
memastikan bahwa perilaku mereka sesuai dengan semua
ketentuan di atas.

Pasal 11.3

Pemantauan penerapan Kode Internasional dan Resolusi WHA
selanjutnya harus dilakukan secara transparan, independen,
bebas dari pengaruh komersial.
Resolusi WHA 49.15 [1996]

Produsen dan distributor harus sepenuhnya memenuhi
tanggung jawab mereka berdasarkan Kode dan Resolusi WHA.

12.

Resolusi WHA 63.23 [2010]

Mengakhiri Promosi Produk Yang
Tidak Tepat Untuk Bayi Dan Anak
Usia 0-36 Bulan

Menegaskan kembali perlunya mempromosikan praktik
pemberian ASI eksklusif dalam 6 bulan pertama kehidupan dan
dilanjutkan menyusui hingga 2 tahun atau lebih, dan menyadari
kebutuhan untuk mempromosikan praktik pemberian makanan
pendamping yang optimal untuk anak-anak dari usia 6−36
bulan berdasarkan Pedoman WHO dan Pedoman FAO serta
disesuaikan dengan pedoman asupan secara nasional.
Resolusi WHA 69.9 [2016]

Catatan:
Untuk teks lengkap Kode dan Resolusi WHA, lihat: http://whqlibdoc.who.int/
publications/9241541601.pdf
http://www.who.int/nutrition/topics/wha_nutrition_iycn/en/index.html
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PENGANTAR

Penggunaan internet dan media digital telah meningkat di seluruh
dunia, tidak terkecuali di negara dunia kedua termasuk Indonesia. Jalur
pemasaran melalui internet termasuk media sosial sudah menjadi salah
satu jalan utama bagi perusahaan produk pengganti ASI karena lebih
kompleks untuk diatur oleh pemerintah. Sayangnya, area baru
ini masih dilihat dianggap area non-compliance1. Oleh karena itu,
pemantauannya juga menjadi lebih sulit.

"

. . . Indonesia
perlu berinvestasi
lebih banyak untuk
mengembangkan
sistem yang
komprehensif untuk
mengatur dan
memantau praktik
pemasaran produk
pengganti ASI di
media digital”.

Indonesia perlu berinvestasi lebih banyak untuk mengembangkan
sistem yang komprehensif untuk mengatur dan memantau praktik
pemasaran produk pengganti ASI di media digital. Media digital kini
memasuki masa kejayaan baru dalam pemasaran produk pengganti
ASI. Skema pemasaran digital dapat menjangkau orang tua di masa
ini serta dapat menjangkau anak-anak dan remaja yang semakin aktif
mengakses media digital. Jika pemerintah tidak mengatur praktik ini,
maka berpotensi menimbulkan dampak negatif antar generasi terhadap
praktik PMBA.
Situasi ini semakin pelik karena Pandemi COVID-19. COVID-19 juga
berdampak pada hak atas makanan dan gizi bayi dan anak. Kecemasan
akan penularan COVID-19 telah mempengaruhi kepercayaan ibu
terhadap pentingnya menyusui. Sementara itu, industri makanan bayi
menjajaki ketakutan ini dengan mempromosikan, menyumbangkan,
dan mendistribusikan produk pengganti ASI dengan saran yang
menyesatkan serta mengklaim bahwa donasi tersebut bersifat
kemanusiaan. Perusahaan produk pengganti ASI juga memposisikan diri
mereka sebagai mitra yang dapat dipercaya. Keadaan ini diperparah
oleh kenyataan bahwa tenaga kesehatan yang dipercaya oleh orang tua
dalam bidang gizi dan kesehatan anak justru menjadi cerminan promosi
perusahaan produk pengganti ASI.
Selama Pandemi COVID-19, di satu sisi, sebagian besar kegiatan luring
yang diselenggarakan oleh perusahaan produk pengganti ASI telah
1

IBFAN dan Pusat Dokumentasi Kode Internasional, 2017.
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dialihkan ke media digital. Selain itu, perusahaan produk pengganti ASI telah dihadapkan
pada peluang baru untuk melanggar Kode Internasional serta peraturan perundangundangan nasional melalui pemberian donasi kepada pemerintah, puskesmas, dan
kelompok populasi tertentu yang rentan terkena dampak pandemi. Di sisi lain, kapasitas
pemerintah dalam memonitor penegakan Kode Internasional serta pelayanan kesehatan
dasar lainnya yang terkait dengan kesehatan dan gizi anak telah melemah di banyak
negara termasuk Indonesia. Dengan dampak ekonomi COVID-19, sangat penting untuk
melindungi, mempromosikan, dan mendukung pemberian ASI dan makanan pendamping
ASI buatan sendiri sebagai dua komponen kunci dari PMBA yang optimal.
Sampai saat ini, belum ada penelitian komprehensif yang dipublikasikan tentang bagaimana
perusahaan produk pengganti ASI di Indonesia menggunakan media digital untuk
mempromosikan produknya. Untuk mengisi kekosongan tersebut, laporan ini mencoba
memberikan contoh yang relevan tentang bagaimana perusahaan produk pengganti
ASI di Indonesia menggunakan media digital untuk memasarkan dan mempromosikan
produknya. Laporan ini berfokus pada empat media utama yang biasa digunakan oleh
perusahaan produk pengganti ASI di Indonesia yaitu: laman (website), Instagram, dan dua
lokapasar terkemuka di Indonesia (Tokopedia dan JD ID). Ini juga mencakup pelanggaran
oleh beberapa perusahaan botol susu karena produk ini juga tercakup dalam Kode
Internasional. Laporan ini menyoroti praktik pelanggaran Kode Internasional yang umum
dilakukan oleh berbagai merek produk pengganti ASI dan merek botol susu di Indonesia
untuk memberikan informasi ringkas mengenai bagaimana mereka terlibat dalam era
baru pemasaran digital ini.

1. Abbott (merek: Pediasure)
2. Danone (merek: SGM, Nutrilon
Royal, Bebelac)
3. Frisian Flag
4. Friso
5. Mead Johnson (merek:
Enfagrow)
6. Morinaga
7. Nestlé (merek: Lactogrow dan
Dancow)
8. Arla (merek: Puregrow)
9. Wyeth (merek: S-26)

Perusahaan botol susu yang
diobservasi
adalah
sebagai
berikut (dalam urutan abjad):

Perusahaan produk pengganti
ASI yang diamati adalah sebagai
berikut (dalam urutan abjad):

Laporan ini disusun berdasarkan tugas akhir dari pelatihan internal yang dilakukan oleh
Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) pada Oktober-November 2020. Periode observasi
penugasan meliputi April 2020 hingga Oktober 2020. AIMI telah memperpanjang
pengamatan hingga trimester pertama tahun 2021 untuk memberikan data yang lebih
berkelanjutan. Penugasan tersebut bersifat kualitatif, dengan melihat aktivitas pemasaran
perusahaan pengganti ASI yang besar maupun perusahaan botol susu di beberapa
media digital populer di Indonesia, yaitu: laman (website), Instagram, dan dua lokapasar
terkemuka di Indonesia (Tokopedia dan JD ID).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Baby Huki
Comotomo
Dr Brown
Nuby
Nuk
Philips Avent
Pigeon

Untuk memberikan informasi tambahan tentang bagaimana pelanggaran Kode
Internasional yang masih terjadi di berbagai fasilitas kesehatan. Laporan ini memberikan
data tentang bagaimana perusahaan produk pengganti ASI masih menargetkan ibu hamil
dan ibu baru di fasilitas kesehatan di Indonesia. Selain itu, laporan ini juga mencakup
perkembangan terkini mengenai kerjasama antara perusahaan produk pengganti
ASI dengan beberapa lembaga pemerintah yang telah melemahkan penerapan Kode
Internasional di Indonesia.

7

Breaking The Code

TEMUAN
DAN DISKUSI
Pandemi COVID-19 telah menghadirkan tantangan yang lebih besar terhadap implementasi
Kode Internasional Pemasaran Produk Pengganti ASI. Perusahaan produk pengganti ASI
di Indonesia sejak April 2020 telah mengganti format kegiatan promosi mereka yang
sebelumnya luring ke kegiatan-kegiatan daring.
Bagian berikut dari laporan ini menjabarkan bagaimana aktivitas daring ini telah melanggar
banyak pasal dalam Kode Internasional dan Resolusi WHA.
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PROMOSI KE PUBLIK, TERUTAMA KEPADA IBU HAMIL DAN IBU BARU MELAHIRKAN
TERMASUK PROMOSI DI TINGKAT RETAIL UNTUK SEMUA PRODUK YANG TERCAKUP DALAM
KODE INTERNASIONAL
PASAL 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, DAN 5.5
PASAL 5.1 Kode Internasional melarang iklan dan
semua bentuk promosi produk-produk di bawah
cakupan Kode, sebagai berikut:
• Formula bayi, termasuk formula khusus seperti
formula berbasis kedelai, formula bebas laktosa,
formula khusus untuk bayi dengan Berat Badan
Lahir Rendah (BBLR) /prematur.
• Produk susu lainnya, makanan dan minuman yang
digunakan sebagai produk pengganti ASI, baik total
maupun sebagian, seperti susu botol, susu untuk
kebutuhan medis khusus, susu lanjutan dan susu
pertumbuhan yang dipasarkan untuk bayi antara
enam bulan hingga dua tahun atau lebih.
• Makanan atau minuman lain yang dianggap cocok
untuk diberikan kepada bayi berusia kurang dari
enam bulan seperti sereal, makanan kemasan
siap konsumsi, teh untuk bayi, jus dan air mineral
kemasan.
• Botol susu dan dot.

PASAL 5.2: Perusahaan produk pengganti ASI seharusnya
tidak boleh memberikan sampel produk, baik secara
langsung maupun tidak langsung, kepada ibu hamil atau
ibu yang baru melahirkan berserta anggota keluarga
mereka .
PASAL 5.3: Tidak boleh ada iklan di titik-titik penjualan,
pemberian sampel produk, atau bentuk promosi lain
untuk meningkatkan penjualan secara langsung kepada
konsumen di tingkat retail, seperti pajangan khusus,
kupon potongan harga, harga khusus, paket penjualan
khusus, dan jual rugi untuk semua produk di bawah
cakupan Kode Internasional.
PASAL 5.4: melarang perusahaan produk pengganti
ASI untuk mendistribusikan hadiah atau perlengkapan
apapun ke para ibu.
PASAL 5.5: melarang tenaga pemasaran untuk secara
langsung atau tidak langsung berhubungan dengan
konsumen ibu hamil dan ibu yang memiliki bayi.

Bagian berikut ini diarahkan untuk membuktikan bagaimana promosi produk pengganti ASI telah secara
masif mengembangkan promosinya melalui media digital. Terlepas bahwa metode promosi konvensional
juga tetap dilakukan, media digital dan media sosial telah menjadi wadah promosi baru yang melanggar
Kode Internasional dengan menjangkau ibu hamil dan ibu baru melahirkan baik secara langsung maupun
tidak langsung.
Temuan-temuan berikut ini menujukkan bagaimana perusahan produk pengganti ASI dan perusahaan botol
dot secara konsisten telah melanggar poin-poin dalam Pasal 5 Kode Internasional.

BAGIAN I: PELANGGARAN PASAL 5.1. DAN 5.3
A. Penjualan Langsung dan Promosi di Lokapasar

Kerjasama antara perusahaan produk pengganti ASI dengan media digital dan media sosial di Indonesia
kini tengah memasuki fase kejayaan karena dinilai sangat menguntungkan. Kerjasama ini dianggap sangat
strategis karena telah membuka peluang untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, tidak hanya para
orang tua muda. Sistem penawaran khusus, lomba, peluncuran produk baru, dan kampanye produk semua
dapat diakses dengan mudah oleh semua konsumen yang dapat mengakses teknologi. Perusahaan botol dot
juga telah membuka toko resmi di lokapasar besar di Indonesia.
Promosi dan penjualan melalui lokapasar juga telah memberikan konsumen banyak kemudahan, antara lain:
ketersediaan berbagai varian produk, potongan harga untuk susu pertumbuhan dan formula untuk ibu hamil
dan menyusui, bebas biaya pengiriman barang, pembayaran dengan skema cicilan, pembelian dengan harga
khusus dalam jumlah tertentu, hadiah gratis, dan banyak lagi. Promosi secara ‘live’ juga aktif dilakukan di
lokapasar. Hampir semua perusahaan produk pengganti ASI ternama di Indonesia telah memiliki toko resmi
di setidaknya satu lokapasar. Keberadaan toko resmi di lokapasar dengan segala atribut promosinya telah
melanggar pasal 5.1. dan 5.3 Kode Internasional.
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. . . Keberadaan toko resmi di lokapasar
dengan segala atribut promosinya telah
melanggar pasal 5.1. dan 5.3 Kode
Internasional.

Toko Resmi dan Aktivitas Promosi Produk
Pengganti ASI dan Produk Botol Dot di
Lokapasar Tokopedia

Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia

Toko Resmi
dan Aktivitas
Promosi Produk
Pengganti ASI
dan Produk Botol
Dot di Lokapasar
JD ID
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Beberapa perusahaan lokapasar seperti Shopee,
Orami, dan JD ID juga telah membuat komunitas
pendukung orang tua dengan nama Shopeemoms,
Orami Parenting, dan JD ID Mums. Komunitaskomunitas ini juga bekerja sama dengan berbagai
perusahaan produk pengganti ASI dan perusahaan
botol dot. Kehadiran komunitas-komunitas ini telah
menjadi wadah promosi baru melalui beragam
kegiatan seperti edukasi daring untuk orang tua,
program berhadiah, live shopping, ulasan produk,
kompetisi keluarga, dan sebagainya.
Beberapa lokapasar juga membuat program
kolaborasi dengan perusahaan produk pengganti
ASI berupa hari promosi khusus merek/perusahaan
tertentu misalnya “Danone Special”, ‘Friesland
Festivals”, “Belanja Bulanan Nestlé”, dan sebagainya
dimana konsumen dapat membeli produk-produk
dari merek tersebut dengan harga khusus atau
keuntungan tambahan.

Strategi serupa di lokapasar juga
dilakukan perusahaan botol dot seperti
yang dilakukan Baby Huki dengan
program “Baby Huki Brand Day”
Perusahaan
produk pengganti ASI juga bekerja sama
dengan media parenting seperti Asian Parents Indonesia
(IG: theasianparent_id) dan Ibupedia (IG: and ibupedia_id).
Keduanya memiliki jumlah followers yang sangat besar, antara
600 ribu hingga satu juta orang. Perusahaan produk pengganti
ASI juga mempublikasikan konten promosi dan edukasi di mediamedia tersebut. Nestlé Lactogrow, misalnya, mempublikasikan
konten promosi berupa hasil survei tentang bagaimana konsumen
mengapresiasi produk tersebut di Instagram theasianparent_id.
Strategi-strategi kolaborasi di
atas melanggar hampir seluruh
bagian Pasal 5 Kode Internasional,
terutama bagian tentang cakupan
promosi, promosi di titik-titik
penjualan,
promosi
dengan
menggunakan hadiah, serta kontak
langsung dan tidak langsung
dengan ibu hamil dan ibu yang baru
melahirkan.
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B. Aplikasi Untuk Gawai
Beberapa perusahaan besar produk pengganti ASI membuat berbagai aplikasi dalam laman mereka yang
dimaksudkan agar orang tua dapat memantau kesehatan bayi dan anak mereka, seperti jadwal makan,
pola buang air besar, frekuensi buang air kecil, grafik pertumbuhan, menu makanan pendamping ASI, dan
sebagainya. Nutricia, Mead Johnson and Danone adalah tiga perusahaan yang menjadi pelopor pemanfaatan
teknologi digital dalam promosi produk pengganti ASI. Tujuan dari adanya aplikasi semacam ini bukan
semata sebagai sarana ‘membantu’ konsumen, tetapi juga diarahkan untuk aktivitas promosi seperti akses
belanja produk, pengumpulan dan penukaran poin, review produk, dan banyak lagi. Keberadaan aplikasi ini
juga termasuk dalam pelanggaran Pasal 5 Kode Internasional yang melarang adanya kontak langsung dan
tidak langsung dengan ibu hamil dan ibu bayi/anak.

Mead Johnson
Mobile
Application

Bebelac
Mobile
Application

Danone
Mobile
Application
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C. Artikel Edukasi dan E-Books
Hampir semua perusahaan produk pengganti ASI
menyiapkan berbagai artikel edukasi di laman mereka.
Artikel-artikel yang dipublikasikan di laman biasanya
terkait erat dengan jenis-jenis produk yang ditawarkan
perusahaan yang berkisar di isu seputar kehamilan,
kesehatan bayi baru lahir, menyusui, kesehatan anak
dan sejenisnya. Danone SGM misalnya, menampilkan
berbagai artikel lengkap dari semua tahapan sejak
kehamilan hingga anak berusia 10 tahun, sesuai range
produk yang ditawarkan. Bahkan bagaimana sistem
pengaturan artikel di laman mereka diatur sedemikian
rupa agar pembaca dapat memilih produk yang
sesuai kebutuhan mereka. Konten ini juga dianggap
menyalahi Pasal 5 Kode Internasional.

Beberapa perusahaan produk pengganti ASI telah membuat sistem skrining daring di laman mereka yang
dapat diakses publik. Nutriclub misalnya mempunyai “preterm risk screener” dan “C-section potential
screening” serta sistem untuk menghitung kebutuhan finansial keluarga. Sistem skrining ini sengaja dibuat
untuk ‘membantu’ ibu hamil dan ibu dengan bayi dan anak-anak untuk nantinya bisa menentukan produk
apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
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Aplikasi serupa juga dibuat oleh Danone SGM dengan skrining “Iron Check
Tools”-nya yang dalam salah satu fiturnya juga membantu menentukan
berapa gelas porsi susu yang harus dikonsumsi anak agar bebas dari
anemia defisiensi besi. Sistem skrining ini bertujuan mendukung klaim
SGM bahwa produknya mengandung apa yang mereka sebut sebagai
komponen “Iron C” untuk mendukung ketercukupan kebutuhan zat
besi dalam sistem asupan harian anak.

Sementara itu Morinaga juga Mead Johnson Enfa
membuat perangkat skrining untuk alergi anak
karena keduanya berkepentingan mempromosikan
produk mereka yang ramah untuk anak yang alergi
susu sapi.
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D. Promosi Melalui Program Podcast
Beberapa perusahaan produk pengganti ASI juga
telah memanfaatkan teknologi podcast sebagai salah
satu alat edukasi dan promosi mereka di Indonesia.
Konten podcast mencakup kesehatan dan gizi,
informasi tentang pola hidup sehat, pendidikan anak
usia dini, dan cerita-cerita parenting. Serupa dengan
edukasi dan promosi melalu laman, penggunaan
podcast memungkinkan perusahaan produk
pengganti ASI meningkatkan engagement antara
publik dengan merek yang mereka promosikan
dalam cakupan Kode Internasional.

Parenthood story podcast by
Nutriclub Nutricia

Grow Happy Podcast by Nestlé
Lactogrow

Danone’s Podcast “Gizi Untuk
Bangsa
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Produk dalam Sorotan:“Morinaga
Heiko+ Water”
Meskipun produk ini dapat digunakan oleh konsumen segala
usia, Air Mineral “Heiko+ Water” dari Morinaga membuat
klaim bahwa produk ini tepat untuk melarutkan asupan bayi
(susu bubuk, bubur, biskuit). Produk air mineral ini disebut
tidak akan mempengaruhi kandungan mineral dalam produkproduk asupan bayi tersebut. “Heiko+ Water” juga tersedia
di toko resmi Morinaga di lokapasar Tokopedia dimana
formula bayi dan susu pertumbuhan Morinaga dipasarkan.
Produk air mineral ini juga dipromosikan bersamaan dengan
semua produk susu Morinaga di laman mereka.
Promosi dan pemasaran produk air mineral “Heiko+ Water”
telah melanggar Artikel 5.1 Kode Internasional yang juga
mencakup produk minuman yang diklaim dapat dikonsumsi
untuk bayi usia di bawah 6 bulan.

BAHASAN KHUSUS

Produk dalam Sorotan: “Holle Organic”

Pada tahun 2020, “Holle Organic”, sebuah perusahaan produk pengganti ASI asal Austria memulai aktivitas
pemasarannya di Indonesia melalui toko resminya di lokapasar Tokopedia2. Mereka juga memiliki akun
Instagram resmi bernama hollebabyfood.id yang terkoneksi dengan toko resminya di Tokopedia. Akun
Instagram ini telah aktif sejak Agustus 2020, sementara toko resminya di lokapasar Tokopedia telah
beroperasi sejak April 2020.
“Holle Organic” gagal memenuhi ketentuan Kode Internasional dan regulasi nasional Indonesia karena
mempromosikan formula bayi di bawah usia satu tahun, baik dalam kategori formula berbasis susu sapi,
formula berbasis susu kambing, dan makanan pendamping ASI yang ditujukan bagi bayi di bawah usia 6
bulan. Kemasan Holle Organic juga tidak tertulis dalam Bahasa Indonesia. Sementara berdasarkan regulasi,
semua produk formula impor yang masuk ke Indonesia informasi kemasannya juga harus dalam Bahasa
Indonesia dan memuat informasi mengenai importir/distributornya. Lembar informasi produk yang
dikirimkan bersama produknya juga hanya tersedia dalam Bahasa Inggris.
Pemasaran produk makanan pendamping ASI seharusnya tidak bertentangan dengan rekomendasi WHO
mengenai menyusui eksklusif hingga usia 6 bulan. Promosi produk makanan pendamping ASI Holle Organic
Milk Cereal yang ditujukan untuk bayi sejak usia 4 bulan dan Holle Organic Mais and Tapioca untuk bayi
usia 5 bulan telah melanggar Kode Internasional Pasal 5.1, 5.3, Resolusi WHA 39.28 [1986], WHA 45.34
[1992], WHA 47.5 [1994], WHA 49.15 [1996], WHA 54.2 [2001], WHA 58.32 [2005] dan WHA 63.23 [2010].
2

http://www.tokopedia.com/holleorganic/product
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Pemasaran terbuka produk-produk Holle Organic di Indonesia melalui media sosial dan lokapasar yang
telah melanggar Kode Internasional dan regulasi nasional adalah bukti kuat bahwa pemerintah Indonesia
belum menganggap serius fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam aktivitas promosi produk
pengganti ASI, sesuai ketentuan Kode Internasional maupun regulasi nasional. Padahal produk pengganti
ASI tergolong sebagai produk risiko tinggi karena ditujukan untuk kelompok populasi yang juga berisiko
tinggi mengalami masalah-masalah kesehatan sehingga memerlukan penanganan ekstra. Pemerintah perlu
membenahi sistem tata Kelola pengawasan dan penegakan aturan terkait pemasaran produk-produk yang
tercakup dalam Kode Internasional.
Pemerintah Indonesia juga perlu menyusun sebuah sistem dan strategi baru terkait penegakan aturan
pemasaran di media digital seperti media sosial, laman, lokapasar dan sebagainya. Selain itu pemerintah
perlu melakukan pengawasan lebih ketat terhadap produk-produk pengganti ASI impor yang masuk ke
Indonesia bukan lewat jalur distribusi resmi, tetapi dijual melalui toko-toko daring yang dibawa hand carry
dari luar negeri atau dikirim lewat layanan pengiriman paket internasional biasa. Terutama untuk produkproduk impor premium untuk kebutuhan medis khusus seperti Human Milk Fortifier (HMF), formula khusus
bayi prematur, produk formula untuk kebutuhan terapi kesehatan tertentu, dan sebagainya.
Aktivitas promosi yang dilakukan Holle Organic (hingga saat laporan ini ditulis), adalah bukti pelanggaran
sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah no: 69/1999 mengenai label dan iklan pangan. Pelanggaran
pertama terkait pelanggaran pasal 15 tentang penulisan label kemasan yang semestinya ditulis dalam
Bahasa Indonesia. Pelanggaran kedua terkait pasal 47 ayat 4 yang menyebutkan bahwa produk formula
bayi yang ditujukan untuk bayi di bawah setahun tidak boleh diiklankan. AIMI telah mengirimkan surat
pengaduan resmi disertai berbagai bukti kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada akhir
Maret 2021, namun hhingga saat laporan ini dikeluarkan, belum ada respon dari pihak terkait.
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Produk dalam Sorotan:“PediaComplete”

Di awal tahun 2021, Pediasure Indonesia meluncurkan
sebuah produk baru bernama “PediaComplete”, untuk
anak usia 1-10 tahun, yang disebut sebagai penyempurna
dari produk mereka sebelumnya yaitu “Pediasure
Complete”. “PediaComplete” juga telah diklaim sebagai
produk nutrisi khusus untuk kebutuhan medis anakanak dengan kondisi kesehatan khusus seperti gagal
tumbuh atau kondisi malnutrisi. Hal ini menjadikan
“PediaComplete” seharusnya hanya bisa dibeli dengan
resep dokter dan hanya tersedia di rumah sakit atau
apotek. Namun demikian, produk ini ternyata dapat
dibeli bebas di lokapasar seperti Tokpedia. Promosinya
juga dengan mudah bisa ditemukan di media sosial dan
lokapasar.
“PediaComplete” bahkan bisa dibeli dalam partai besar
bahkan hingga lima kaleng sekaligus dan pembeli
mendapatkan harga lebih murah jika membeli dalam
jumlah besar. Hal ini seharusnya tidak dimungkinkan
bagi produk formula khusus yang memerlukan resep
dokter sebagai asupan terapi kesehatan khusus. Promosi
“PediaComplete” melanggar Kode Internasional Pasal 2,
3, 5.1, 5.3, resolusi WHA 39.28 [1986], WHA 49.15 [1996],
WHA 54.2 [2001], dan WHA 63.23 [2010].

BAGIAN II: PELANGGARAN
PASAL 5.2
Sampel Produk Gratis
Arla Puregrow, misalnya, menawarkan
sampel produk gratis setelah publik mengisi
lembar informasi tertentu yang terdapat
di laman mereka dimana siapapun yang
mengisi diminta untuk memasukkan datadata mereka. Hal yang sama juga dilakukan
oleh Nutricia Bebelac and Nestlé Lactogrow.
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BAGIAN III: PELANGGARAN PASAL 5.4
Rangkaian Program Loyalitas Dan Hadiah
Praktik pemasaran semacam ini melanggar Pasal 5.4
Kode Internasional dan secara konsisten telah dilakukan
oleh hampir semua perusahaan produk pengganti ASI di
Indonesia. Pendekatan langsung kepada konsumen juga
menjadi semakin intensif dilakukan melalui program
loyalitas di laman produk terutama melalui program
poin pembelian. Konsumen yang membeli produk
tertentu seperti susu pertumbuhan akan mendapatkan
sejumlah poin yang nantinya dapat dikumpulkan dan
ditukar dengan berbagai hadiah seperti perlengkapan
dapur dan rumah tangga, mainan anak, pulsa telepon
selular, voucher belanja dan banyak lagi.
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Promosi berupa hadiah langsung berupa mainan anak, perlengkapan dapur rumah tangga, voucher belanja
dan sebagainya juga diberikan perusahaan produk pengganti ASI jika konsumen membeli paket atau bundle
produk tertentu. Strategi ini diterapkan oleh semua produk yang dipromosikan lewat jaringan lokapasar.

BAGIAN IV: PELANGGARAN PASAL 5.5.
Bagian ini menjabarkan tentang berbagai strategi perusahaan
produk pengganti ASI untuk dapat berinteraksi baik langsung
maupun tidak langsung dengan ibu hamil dan ibu bayi, yang
merupakan bagian dari pelanggaran Pasal 5 Kode Internasional.

A. Ibu Sebagai Target Promosi
Perusahaan produk pengganti ASI melakukan apapun yang mereka
bisa untuk membuat produk mereka lekat dalam ingatan ibu
hamil dan para ibu baru. Mereka memanfaatkan berbagai strategi
termasuk diantaranya promosi di media konvensional dan kini
secara agresif memanfaatkan peluang promosi di media digital.
Strategi ini digunakan untuk mempengaruhi keputusan ibu dalam
memilih formula bayi. Perusahaan produk pengganti ASI yang kini
marak melakukan promosi di media sosial. Perusahaan-perusahaan
ini semakin memanfaatkan keberadaan media sosial dimana para
ibu aktif berinteraksi karena inilah jalan promosi yang murah dan
mudah walaupun tentu saja melanggar Pasal 5 Kode Internasional.
Mayoritas perusahaan produk pengganti ASI telah menjadikan
para ibu sebagai target promosi. Konten promosi yang berbasis
peran ibu muncul di hampir semua item promosi, menggambarkan
bagaimana ibu memiliki peran penting dalam menjamin
ketercukupan gizi dan kesehatan anak. Label semacam “Ibu Bisa”,
“Bunda Bangga”, “Ibu Pintar”, “Ibu Tangguh”, “Pilihan Ibu” banyak
digunakan untuk menyampaikan pesan yang dianggap vital ini.
Danone SGM contohnya, memiliki tagline “Kami Bunda SGM,
Kami Bersatu, Kami Tangguh”. Jargon semacam ini dibuat untuk
keberlangsungan target brand mereka, yaitu untuk “Mendukung
Anak Generasi Maju”.
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B. Peran Tenaga Pemasaran
Peran tenaga pemasaran dalam promosi produk
pengganti ASI tidak hanya krusial dalam sistem
promosi konvensional melalui sales di supermarket/
fasilitas kesehatan/sarana publik, tetapi juga dalam
sistem promosi daring. Mereka juga dilibatkan
dalam program-program daring di media sosial,
menjelaskan tentang program-program promosi
yang dimiliki produk mereka. Nutricia Bebelac
misalnya, memiliki program Instagram Live yang
berisi tanya jawab mengenai program reward.
Perusahaan produk pengganti ASI seperti Nutricia,
Nestlé and Morinaga juga memiliki ahli gizi dan dokter
yang direkrut oleh perusahaan untuk hadir bersama
dengan narasumber tenaga kesehatan dalam sesisesi edukasi daring. Selain melanggar Pasal 5.5
Kode Internasional, strategi ini juga melanggar
Pasal 8.2 Kode Internasional yang melarang orang/
personel yang dipekerjakan oleh perusahaan produk
pengganti ASI untuk menjalankan peran sebagai
tenaga pemasaran untuk menjalankan peran edukasi
publik, terutama yang menjadikan ibu hamil dan ibu
bayi sebagai target.

C. Layanan Contact Centre
Perusahaan produk pengganti ASI telah
memanfaatkan
situasi
pandemi
dengan
memanfaatkan layanan contact centre untuk
menjawab pertanyaan publik terkait COVID-19 dan
masalah kesehatan anak secara umum selama 24/7.
Nutricia misalnya, menyebutkan contact centre-nya
sebagai sumber informasi yang dapat diandalakan
terkait COVID-19, yang setara informasi serupa
dari WHO. Perusahaan produk pengganti ASI
juga mendorong orang tua untuk memanfaatkan
layanan ini kapanpun mereka memiliki pertanyaan
terkait kesehatan anak.
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perusahaanperusahaan
tersebut telah
melanggar
Pasal 5.5 Kode
Internasional
mengenai
kontak
langsung
atau tidak
langsung
yang
dilakukan
tenaga
pemasaran”.
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Selain melakukan pengamatan terhadap promosi di media digital,
AIMI juga melakukan survei sederhana yang melibatkan sekitar
273 responden dari sekitar 18 provinsi di Indonesia. Survei ini
ditujukan untuk mengevaluasi beberapa aspek penting terkait
program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi - Breastfeeding
Friendly Hospital Initiative (BFHI) sekaligus implementasi Kode
Internasional selama masa pandemi. Survei ini dilakukan terhadap
para ibu yang melahirkan selama April-Oktober 2020.
Hasil survei itu mengidikasikan bahwa 35 dari 273 responden
pernah, setidaknya satu kali, dihubungi oleh staf pemasaran
perusahaan produk pengganti ASI. Poin-poin yang ditanyakan
oleh staf pemasaran tersebut, antara lain:
1. Usia bayi
2. Status tumbuh kembang bayi (misalnya berat badan)
3. Hari perkiraan lahir (jika yang dihubungi masih berstatus
ibu hamil)
4. Apakah bayinya disusui atau mendapatkan formula
5. Jika bayinya mendapatkan formula, merek formula apa
yang diberikan
6. Adakah hambatan menyusui yang dihadapi ibu
7. Menawarkan produk susu untuk ibu menyusui (jika
sang ibu sedang dalam fase menyusui)
8. Menawarkan produk susu ibu hamil (jika sang ibu
sedang dalam fase kehamilan)
9. Menawarkan produk susu pertumbuhan (jika anak
sudah berusia 1 tahun ke atas)
10. Beberapa tenaga pemasaran juga memberikan
informasi terkait program promosi, hadiah, potongan
harga, dan manfaat-manfaat lain yang dapat diberikan
oleh produk yang dipromosikan.
12 dari 273 responden yang pernah menghadiri sesi edukasi
yang diadakan atau disponsori perusahaan produk pengganti ASI
menyatakan pernah menerima hadiah dalam sesi yang diikutinya,

antara lain:
1. Voucher belanja (contoh yang disebut dari produk Morinaga)
2. Voucher produk (contoh yang disebut dari Susu Prenagen untuk ibu hamil dan menyusui)
3. Sampel produk (contoh yang disebut dari produk susu pertumbuhan Nestlé Dancow dan Nutricia
Lactamil susu untuk ibu hamil dan menyusui)
4. Sejumlah uang yang diberikan jika peserta acara mempublikasikan sesi yang dihadirinya di media
sosial
5. Hadiah yang terkait produk (contoh yang disebut dari Fonterra Anmum susu ibu hamil dan menyusui)
Dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah responden yang mengaku pernah dihubungi oleh tenaga
pemasaran produk pengganti ASI, namun perusahaan-perusahaan tersebut telah melanggar Pasal 5.5
Kode Internasional mengenai kontak langsung atau tidak langsung yang dilakukan tenaga pemasaran.
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TIDAK ADA HADIAH ATAU DUKUNGAN FINANSIAL ATAU BENTUK INSENTIF LAIN DARI
PERUSAHAAN PRODUK PENGGANTI ASI KEPADA PROFESIONAL TENAGA KESEHATAN YANG
BEKERJA DI AREA PEMBERIAN MAKAN BAYI DAN ANAK (PMBA)
Pasal 8.2

RESOLUSI WHA 49.15 [1996] DAN WHA
58.32 [2005]

Kode Internasional melarang semua personel yang
berperan dalam aktivitas pemasaran produk-produk
dalam cakupan Kode untuk melakukan peran edukasi
yang terkait dengan ibu hamil, atau ibu yang memiliki
bayi dan anak. Hal ini tidak boleh dipahami sebagai
upaya mencegah personel tersebut digunakan untuk
fungsi lain oleh fasilitas kesehatan dengan ketentuan
dari otoritas pemerintah terkait.

Dukungan keuangan dan insentif lain untuk
profesional tenaga kesehatan yang bekerja di
bidang kesehatan bayi dan anak kecil tidak boleh
menimbulkan konflik kepentingan. Penelitian
tentang pemberian makan bayi dan anak kecil
yang dapat menjadi dasar kebijakan publik harus
berisi pernyataan yang berkaitan dengan konflik
kepentingan dan tunduk pada tinjauan yang
dilakukan sejawat profesi.

Bagian berikutnya dari laporan ini memaparkan berbagai bukti pelanggaran Pasal 8.2 Kode Internasional
dan Resolusi WHA 49.15 [1996] dan Resolusi WHA 58.32 [2005] mengenai peran tenaga kesehatan yang
disponsori/didukung oleh perusahaan produk pengganti ASI. Dalam ranah Pemberian Makan Bayi dan Anak
(PMBA), tugas utama tenaga kesehatan adalah memastikan tumbuh kembang bayi dan anak secara optimal,
yang mana di dalamnya termasuk PERLINDUNGAN dan DUKUNGAN terhadap menyusui.
Fokus utama perusahaan produk pengganti ASI adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial, sehingga
strategi pemasaran mereka sering diarahkan baik secara langsung dan tidak langsung melalui endorsement
yang dilakukan tenaga kesehatan, dalam berbagai kegiatan. Kolaborasi antara tenaga kesehatan dan
perusahaan produk pengganti ASI ini dinilai sarat potensi konflik kepentingan. Untuk itu pemerintah perlu
secara TEGAS dan PROAKTIF berupaya memperkecil potensi konflik kepentingan semacam ini. Apalagi
Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi angka penjualan formula terbesar di dunia. Buktibukti di bawah ini merupakan sebagian kecil dari fakta mengenai pentingnya mencegah munculnya konflik
kepentingan yang dapat terjadi pada tenaga kesehatan yang terlibat aktif dalam dunia PMBA.

A. Isu Utama: Sesi Ahli di Media Digital
Strategi ini bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sebelum pandemi, program ini banyak digelar secara luring.
Namun sejak pandemi melanda, aktivitasnya banyak dikemas secara daring. Hampir semua perusahaan
produk pengganti ASI mengadakan kegiatan edukasi daring secara berkala, baik yang terbuka secara luas
untuk publik maupun kalangan tertentu, dengan menghadirkan narasumber berbagai profesi kesehatan
(dokter anak, dokter kandungan, dokter ahli gizi klinis, bidan, dan sebagainya).
Berdasarkan “Status Report on Marketing of Breastmilk Substitutes: National Implementation of
the International Code”, yang diluncurkan oleh WHO, UNICEF, dan IBFAN pada tahun 2020 yang lalu,
kegiatan kolaboratif yang melibatkan ahli dan profesional seperti tenaga kesehatan tetap menjadi salah
satu pendekatan strategis yang masif dari perusahaan produk pengganti ASI di Indonesia. Target kegiatan
semacam ini bukan hanya untuk menjangkau para orang tua yang sudah memiliki anak, tetapi juga mereka
yang tengah menanti kelahiran buah hati, Apalagi saat ini jarak bukanlah lagi menjadi penghalang karena
program-program ini sudah dilakukan secara daring. Dengan biaya penyelenggaraan yang relatif lebih murah,
aktivitas edukasi lewat Webinar, Instagram Live, Facebook Live, Kelas WhatsApp, Podcast, dan sebagainya
Topik-topik favorit yang diangkat perusahaan produk pengganti ASI selama pandemi antara lain masalah
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daya tahan tubuh anak, pemenuhan gizi anak selama pandemi, dan gaya hidup “kenormalan baru” selama
pandemi. Perusahaan produk pengganti ASI juga mulai menjalin kerjasama dengan profesional di bidangbidang lain seperti penasehat finansial untuk membahas berbagai aspek ekonomi keluarga yang terdampak
pandemi.
Program edukasi oleh tenaga kesehatan juga dilaksanakan oleh perusahaan produk botol dot yang melibatkan
dokter anak, ahli gizi dan dokter kandungan. Walaupun mayoritas program yang diselenggarakan perusahan
produk botol dot menargetkan publik secara luas, namun ada juga program yang ditujukan khusus untuk
tenaga kesehatan seperti bidan seperti yang dilakukan Baby Huki.
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B. Konsultasi Profesional yang Disediakan oleh Perusahaan Produk
Pengganti ASI
Merek seperti Nutricia misalnya, memiliki tim profesional yang disebut sebagai “Board of Resilient” yang
terdiri dari para tenaga kesehatan dan profesional di berbagai bidang yang siap menjawab pertanyaan
publik. Nutricia juga tidak ragu mengumumkan nama-nama tenaga kesehatan dan para profesional tersebut
di laman mereka.

C. Layanan Konsultasi Kesehatan Jarak Jauh (Tele-Medicine)
Pandemi COVID-19 juga telah memunculkan inovasi layanan konsultasi kesehatan dalam bentuk telemedicine. Rumah sakit dan media digital beramai ramai menyediakan layanan ini untuk dapat diakses publik
secara luas. Hal ini juga membuka kesempatan bagi perusahaan produk pengganti ASI untuk membuka
layanan serupa. Morinaga, misalnya, membuka layanan khusus melalui aplikasi Whatsapp dengan nama
"WhatsApp Group Allergy Solution Smart Community". Morinaga juga berkolaborasi membuka konsultasi
dengan perusahaan penyedia layanan konsultasi kesehatan berbasis daring dengan membentuk program
layanan 24 jam yang disebut "Dokter Pendamping Keluarga”.
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TIDAK BOLEH ADA PROMOSI DI FASILITAS KESEHATAN
(PASAL 6.2, 6.3)
Pasal 6.2: Tidak ada fasilitas sistem perawatan
kesehatan yang boleh digunakan untuk tujuan
mempromosikan susu formula bayi atau produk
lain dalam cakupan Kode ini. Namun, Kode ini
tidak menghalangi penyebaran informasi kepada
profesional kesehatan sebagaimana diatur dalam
Pasal 7.2.

Pasal 6.3 Fasilitas sistem perawatan kesehatan tidak
boleh digunakan untuk memajang produk dalam
lingkup Kode ini, untuk plakat atau poster tentang
produk tersebut, atau untuk distribusi bahan yang
disediakan oleh produsen atau distributor selain
yang disebutkan dalam Pasal 4.3 .

Bagian dari laporan ini disajikan untuk menyoroti bukti bahwa perusahaan produk pengganti ASI masih
berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan bahkan dalam bentuk kegiatan digital dengan menyelenggarakan
program pendidikan daring gratis yang terbuka untuk umum seperti yang diungkapkan oleh poster-poster
berikut yang diterbitkan dalam akun Instagram Friso. Praktik ini melanggar Kode Internasional.

Selain pengamatan di media digital, AIMI juga telah melakukan survei sederhana dengan 273 responden dari
18 provinsi di Indonesia. Survei ini bertujuan untuk memetakan implementasi prinsip-prinsip Breastfeeding
Friendly Hospital Initiative (BFHI) serta penerapan Kode Internasional selama pandemi. Responden survei
adalah ibu-ibu yang melahirkan pada periode April-Oktober 2020.
101 dari 273 responden menerima goodie bag dari fasilitas kesehatan mereka. 31 dari 101 responden ini
menerima goodie bag berupa produk/hadiah dari perusahaan produk pengganti ASI yang terdiri dari
formula bayi, susu pertumbuhan, atau susu ibu menyusui atau hadiah tertentu dari merek/perusahaan
berikut:
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1
2
3
4

Frisian Flag
Nutricia Bebelac (merek ini
ditujukan untuk anak-anak dari
usia 1 tahun)
Danone SGM dan SGM Bunda
(susu untuk ibu hamil dan
menyusui)
Nutricia Nutrilon (merek ini
ditujukan untuk anak – anak dari
usia 1 tahun)

6
7
8
9
10
11

Nestlé Lactogen (merek ini
ditujukan untuk bayi berusia 0-12
bulan)
Friso and Frisomum
Nutricia Bebelove (merek ini
ditujukan untuk bayi berusia 0-12
bulan)
Fonterra Anmum Lacta (susu
untuk ibu menyusui)
Morinaga
Prenagen (susu untuk ibu hamil
dan menyusui)

da
k
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5

Nutricia Nutribaby Royal (merek
ini ditujukan untuk bayi berusia
0-12 bulan)

Ti
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24 dari 273 responden ditawarkan menggunakan formula bayi oleh fasilitas kesehatan
dan menerima merek produk pengganti ASI tertentu yang disediakan oleh fasilitas
kesehatan dari perusahaan berikut:

1
2
3
4
5

Morinaga
Nutricia Nutribaby
Danone SGM dan SGM BBLR
(formula khusus untuk bayi
dengan berat badan lahir rendah)
Mead Johnson Enfamil
Nutricia Bebelac and Bebelac
Gold

6
7
8
9
10

Nestlé’s NAN pH Pro
Nestlé’s Lactogen
Nutricia’s Nutrilon
Frisian Flag
Friso
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Menerima produk atau hadiah dari perusahaan produk pengganti ASI sebagai goodie bag dilarang
oleh Kode Internasional Pasal 5.4. Pasal ini menetapkan bahwa produsen atau distributor tidak boleh
mendistribusikan kepada wanita hamil atau ibu dari bayi dan anak-anak hadiah apa pun yang dapat
mempromosikan penggunaan produk. Ini juga melanggar Pasal 6.2 dan 6.3 di mana tidak ada fasilitas
pelayanan kesehatan yang harus digunakan untuk tujuan mempromosikan formula bayi atau produk lain
dalam lingkup Kode ini.

29

Breaking The Code

PENYEDIAAN INFORMASI YANG JELAS
PASAL 4.2

PASAL 4.2 DAN RESOLUSI WHA 58.32 [2005]

Informasi dan materi edukasi yang berhubungan dengan pemberian makan bayi dan dimaksudkan untuk
menjangkau ibu hamil dan ibu dari bayi dan anak-anak harus menyertakan informasi yang jelas tentang
poin-poin berikut:
1. Manfaat dan keunggulan menyusui
2. Gizi ibu dan persiapan untuk dan perawatan menyusui
3. Efek negatif dari memperkenalkan pemberian minum menggunakan botol
4. Kesulitan mengembalikan keputusan untuk tidak menyusui
5. Penggunaan formula bayi yang tepat, hanya ketika dibutuhkan secara medis
Resolusi WHA 58.32 [2005] menyatakan bahwa klaim gizi dan kesehatan tidak diizinkan untuk produk
pengganti ASI.
Bagian ini memberikan beberapa bukti di mana produk pengganti ASI
telah secara konsisten mengidealkan produk mereka. Meskipun sebagian
besar perusahaan produk pengganti ASI telah menyediakan klaim di
laman mereka bahwa ASI adalah yang terbaik untuk enam bulan pertama
bayi dan menyusui harus dilanjutkan untuk jangka waktu yang lebih
lama, namun, tidak cukup untuk membangun pemahaman bahwa produk
pengganti ASI tidak diperlukan dan harus digunakan hanya dalam keadaan
medis tertentu.
Perusahaan produk pengganti ASI dan perusahaan botol dot di Indonesia
telah gagal menunjukkan bahwa mereka telah memberikan informasi
yang memadai tentang risiko pemberian botol parsial. Perusahaan botol
dot bahkan telah berusaha mempromosikan gagasan bahwa penggunaan
botol dot aman untuk bayi yang disusui. Hal-hal di atas adalah pelanggaran
terhadap Kode Internasional Pasal 4.2 dan Resolusi WHA 58.32 [2005].

A. Keunggulan Produk Pengganti ASI
Dalam semua materi promosi mereka, perusahaan produk pengganti
ASI megidealkan produk mereka dengan berbagai keunggulan yang
menyerupai manfaat dan elemen Gizi yang disediakan oleh ASI. Nutricia
Nutrilon Royal menekankan peran elemen FOS dan GOS untuk memperkuat
kekebalan anak dan Omega 3 dan 6 untuk pemikiran kritis yang lebih baik.
Sementara Nutricia Bebelac Gold memfokuskan item promosinya untuk
membangun sistem pencernaan yang lebih baik.
Selama Pandemi COVID-19, sebagian besar produk pengganti ASI
menekankan unsur antibodi yang disediakan oleh produk mereka yang
membuat anak-anak tetap sehat. Susu pertumbuhan diindikasikan untuk
melengkapi gizi anak-anak untuk dapat mencapai potensi pertumbuhan
mereka. Secara tidak langsung menyiratkan bahwa kecukupan gizi anak
di atas satu tahun tidak dapat terpenuhi hanya dari ASI dan asupan
makanan bergizi seimbang. Hanya beberapa merek yang menyebutkan
klaim bahwa pemberian susu pertumbuhan harus berkonsultasi dengan
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petugas kesehatan dalam kondisi
medis tertentu. Sebagian besar
item promosi produk pengganti
ASI
membuat
masyarakat
percaya bahwa memberikan
susu pertumbuhan kepada anakanak mereka adalah hal yang
perlu dilakukan karena elemen
gizi yang disediakan oleh susu
pertumbuhan tidak tersedia
dalam makanan sehari-hari anakanak mereka.

B. Keunggulan Produk
Botol Dot
Informasi menyesatkan serupa
tentang menyusui yang disediakan
oleh merek botol dot Philips
Avent ketika informasi mereka
mendorong orang tua untuk
menggunakan sistem kombinasi
dalam pemberian asupan yaitu:
menyusui dan memberikan ASI
dalam botol dot. Merek ini tidak
memberikan informasi apa pun
mengenai risiko penggunaan
botol dot. Bahkan, Philips Avent
mempromosikan
keunggulan
produknya dalam menghindari
bingung puting.
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Klaim serupa juga disampaikan
oleh Dr Brown dan Comotomo

Dr Brown juga mengklaim bahwa produknya dapat
menjaga unsur gizi tertentu dalam ASI seperti
lemak dan Vitamin A, C, dan E.

C. Informasi Menyesatkan tentang Menyusui
Holle Organic memberikan informasi yang menyesatkan tentang menyusui dan ASI, yang diterbitkan dalam
akun Instagram-nya pada tanggal 28 Januari 2021 dengan judul "Risiko Menyusui yang Mungkin Tidak
Diketahui Ibu". Dinyatakan, antara lain bahwa bayi yang disusui akan rentan kekurangan gizi jika ibu mereka
tidak makan dengan cukup. Bayi yang disusui juga memiliki risiko masalah kesehatan jika sang ibu tidak
memperhatikan asupan gizinya selama menyusui.
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Dr Brown, salah satu perusahaan botol
dot terkemuka di Indonesia menerbitkan
infografis menyesatkan tentang menyusui
bagi ibu yang terinfeksi COVID-19. Poster
tersebut menyebutkan bahwa ibu yang
terinfeksi COVID-19 dan tidak dapat menyusui
bayinya, maka bayinya dapat diberikan ASI
perahan dengan media botol dot.

LIPUTAN KHUSUS: KERJASAMA PEMERINTAH
DENGAN PERUSAHAAN PRODUK PENGGANTI ASI
Perusahaan-perusahaan produk pengganti ASI yang beroperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam
keterlibatan dengan pemerintah. Seiring dengan berkembangnya pasar produk pengganti ASI di negaranegara seperti Indonesia, keberadaan industri ini juga menjadi lebih penting dalam perekonomian nasional
sebagai pemasok lapangan pekerjaan, pemasukan ekspor, dan sumber penerimaan pajak. Dengan demikian,
pemerintah menjadi lebih enggan mengatur kegiatan perusahaan produk pengganti ASI atau bahkan dapat
secara langsung mendukung sepenuhnya sepak terjang industri ini3. Keterlibatan antara perusahaan produk
pengganti ASI dan pemerintah telah diintensifkan khususnya selama Pandemi COVID-19 tidak hanya dalam
mendukung peralatan medis dan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan, tetapi juga bantuan sosial bagi
masyarakat luas.
Bagian berikut dari laporan ini, disajikan untuk menyoroti beberapa kolaborasi utama antara perusahaan
besar produk pengganti ASI dan beberapa kementerian di Indonesia.
3

Baker, Philip. Breastfeeding, first food systems and corporate power. Breastfeeding Review 28(2): 33-37, 2020.

Frisian Flag
Sebelum Pandemi COVID-19, Frisian Flag Indonesia telah menginisiasi program "Kampung Anak Sejahtera"
bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk
mencegah stunting dengan menyediakan susu terjangkau bagi anak usia 1-6 tahun dan mendidik keluarga
tentang isu kesehatan dan pengasuhan. Susu anak-anak yang lebih terjangkau ini juga dipasarkan dalam
jaringan minimarket yang luas di seluruh negeri. Frisian Flag juga membuat toko resmi terpisah di lokapasar
bernama "Susu Bendera Store" yang hanya menjual varian susu yang lebih terjangkau ini, dipisahkan dari
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toko resmi Frisian Flag di lokapasar yang menjual lebih banyak pilihan produk premium.
Pada 2019-2021, program Frisian Flag kolaborasi, banyak pemangku kebijakan juga telah
menargetkan pemerintah provinsi dan kota untuk berkolaborasi dalam program "Indonesia Siap"
yang memberikan edukasi kesehatan dan gizi kepada ribuan ibu dan pendidik masyarakat.

Pada Bulan Mei 2020, Frisian Flag bekerja sama dengan lokapasar digital terkemuka "Shopee"
meluncurkan program berjudul “Kamu Beli 1 Kami Sumbang 1”. Program yang diselenggarakan
selama periode 1-31 Mei 2020 ini berhasil mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam
upaya pemenuhan gizi bagi tenaga kesehatan dan masyarakat yang membutuhkan. Donasi berupa
produk senilai 1,6 miliar rupiah berhasil terkumpul, yang kemudian disalurkan melalui Foodbank of
Indonesia berupa produk susu siap minum Frisian Flag kepada tenaga medis dan masyarakat yang
membutuhkan seperti keluarga pekerja sektor informal atau pekerja harian.
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Pada September 2020, Frisian Flag mengadakan
webinar "Gerakan Nusantara" (Gernus) dengan
tema "Menjadi Orang Tua tangguh di Era New
Normal" dengan lebih dari 700 guru dan orang
tua dari sekolah dasar di Provinsi Jakarta.
Program "Gerakan Nusantara" 2020 didukung

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(KEMENDIKBUD) dan Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) untuk memperkuat kesadaran
pola konsumsi makanan sehat dan gaya hidup
aktif di lingkungan sekolah dan kebiasaan minum
susu setiap hari. Program ini telah berjalan sejak
tahun 2013 dan telah menjangkau 2.520.774
siswa dan 4.886 guru di 4.806 SD di Indonesia.
"Gerakan Nusantara" 2020 yang berlangsung
selama Pandemi COVID-19 juga dikolaborasikan
dengan Program Belajar Dari Rumah (BDR) yang
diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan program "Keamanan Pangan"
yang diluncurkan oleh BPOM4.

Nestlé

4
https://marketing.co.id/tingkatkan-literasigizi-frisian-flag-indonesia-gelar-webinar-gerakannusantara-2020/

Selama pandemi, Nestlé Indonesia telah mendistribusikan ribuan paket bantuan. Pemerintah Indonesia
juga telah bermitra dengan Nestlé Indonesia untuk membantu pemulung sampah yang terdampak
buruk akibat Pandemi COVID-19. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Gerakan Indonesia Bersih
di mana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bekerja sama dengan Nestlé Indonesia. Nestlé
Indonesia mendistribusikan lebih dari 110.000 produk makanan dan susu perusahaan mereka. Mereka
juga memasok pemulung limbah masyarakat dengan 1.400 paket barang kebutuhan pokok (sembako).
Paket bantuan tersebut disalurkan kepada pemulung sampah di Wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah, dan
Jawa Timur.
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Danone
Danone
Sebelum pandemi,

Danone Indonesia telah
menyiapkan
proyek
kolaborasi
dengan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) untuk berbagai program,
salah satunya kampanye gizi seimbang dalam
pendidikan anak usia dini dan memfasilitasi
pengembangan kantin sekolah sehat melalui
Program Kantin Sekolah Generasi Lanjutan.
Program ini sangat mirip dengan yang dilakukan
oleh Danone di Prancis dan Jepang5.
Pada Agustus 2020, Danone Indonesia telah
memberikan bantuan berupa empat mesin
ventilator, 2.500 masker N95, dan 10.000
masker bedah yang disalurkan melalui Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke
rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan
yang membutuhkan. Bantuan ini merupakan
bagian dari inisiatif dan komitmen Danone
Indonesia untuk mendukung upaya mengatasi
Pandemi COVID-19 di Indonesia melalui dua
unit bisnis utamanya, yaitu Danone-AQUA dan
Danone Specialized Nutrition Indonesia dengan
jumlah total 30 miliar rupiah6. Dukungan tersebut
telah disalurkan melalui kemitraan dengan berbagai
lembaga mulai dari pemerintah, swasta, hingga
organisasi masyarakat sipil. Karena telah berhasil
membantu pemerintah Indonesia, Danone Indonesia
menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan
karena kontribusi aktifnya terhadap penanggulangan
COVID-19.

5
https://www.danoneinstitute.org/childrenhealthy-eating/local-initiatives
6
http://www.eurocham.id/member-news/danoneindonesia-provides-assistance-to-handling-the-covid-19pandemic
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Sebelumnya pada Juni 2020, Danone Indonesia mempertahankan dukungannya kepada Pemerintah Jawa
Tengah dalam upaya penanggulangan dampak COVID-19. Perusahaan menyediakan sekitar 10.000 produk
Gizi untuk ibu hamil dan menyusui, dan susu pertumbuhan. Dukungan ini menindaklanjuti 30.000 produk
hidrasi sehat sebelumnya dan 5.000 peralatan medis pelindung yang disediakan pada Mei 2020. Dukungan
tersebut telah disalurkan Pemerintah Jawa Tengah kepada 67 fasilitas kesehatan di 28 kabupaten di Jawa
Tengah7.
Danone Indonesia juga telah mengembangkan kemitraan dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam
mencegah stunting. Pada Rabu 15 Juli 2020, mereka membagikan kisah sukses program pencegahan
stunting berbasis keluarga di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kerja sama ini telah dilakukan di Dusun
Pagerkukuh, Desa Ngadimulyo, Desa Bejiarum, Desa Pagerejo, Desa Reco, dan Desa Pulosaren. Kemitraan
ini berfokus pada pendidikan selama 1.000 hari pertama kehidupan, Perilaku Bersih dan Sehat (PHBS), Gizi
seimbang dengan isi piringku dan juga WASH (Water Access Sanitation and Hygiene). Keterlibatan Danone
dipromosikan melalui unit bisnis Gizi dan Perairan Khusus8.

Keterlibatan antara perusahaan produk pengganti ASI dan pemerintah ini telah menimbulkan potensi
konflik kepentingan yang signifikan dalam upaya Indonesia untuk memperkuat aspek penerapan Kode
Internasional. Ini telah menjadi situasi gelap di negara ini. Peran negara untuk melindungi dan menjunjung
tinggi Kode Internasional telah berulang kali dihalangi oleh perusahaan produk pengganti ASI melalui
pembenaran kolaborasi multi-stakeholder dalam mencegah stunting. Tidak adanya peran aktif negara
dalam menegakkan Kode Internasional akan secara serius membahayakan masa depan kepatuhan Kode
Internasional di Indonesia di tengah Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.
7
https://megapolitan.antaranews.com/berita/101032/danone-sn-indonesia-supports-central-javagovernment-to-prevent-stunting-during-covid-19-pandemic
8
https://inforial.tempo.co/info/1003303/danone-indonesia-cegah-stunting-di-wonosobo
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KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI

Pemerintah perlu memiliki kebijakan dan program
menyeluruh untuk meningkatkan angka menyusui
disertai dengan evaluasi yang berkelanjutan. Bekerja
sama dengan organisasi kemasyarakatan yang kritis
untuk tetap menjaga produsen tetap patuh pada
Meskipun
pemerintah
selalu
berupaya undang-undang, terutama kepatuhan terhadap
mengkampanyekan menyusui dan pola gizi teknik promosi mereka yang masif di media digital
seimbang untuk bayi dan balita dan didukung oleh dan media sosial. Pemerintah juga perlu tegas
masyarakat dan organisasi peduli kesehatan ibu menegakkan
peraturan
perundang-undangan
dan anak, praktik PMBA dan promosi menyusui mengenai pemberian makan bayi dan anak yg telah
yang baik, perlindungan dan dukungan sangat ada saat ini meskipun masih jauh dari sempurna,
minim di Indonesia. 52% angka menyusui ekslusif pemerintah bisa melakukan beberapa tindakan
berdasarkan survei demografi kesehatan (SDKI) untuk terus mengingatkan produsen agar selalu
tahun 2017, membuktikan bahwa Indonesia masih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
memiliki tugas besar yang memerlukan strategi yang Tindakan ini akan menjadikan presenden yang baik
menyeluruh untuk meningkatkan angka menyusui. untuk kebijakan perundang-undangan yang telah
Faktanya Kode Internasional Produk Pengganti ASI ada maupun yang masih perlu diadopsi.
dan Resolusi WHA yang belum seluruhnya diadopsi
dalam kerangka hukum nasional merupakan kunci Permasalahan konflik kepentingan di banyak
penting mengapa perlindungan terhadap menyusui sektor di pemerintah juga harus segera
di Indonesia masih belum optimal.
diselesaikan. Pemerintah bertugas menginformasi
dan mengedukasi tentang konflik kepentingan.
Kesenjangan antara kerangka kebijakan dan Kode Kolaborasi pemerintah dengan organisasi-organisasi
Internasional, membuat produsen memasarkan kemasyarakat yang bergerak dibidang kesehatan
produk mereka secara agresif di berbagai macam masyarakat, akan menjadi awal yang baik untuk
media. Peningkatan penggunaaan media digital dan memastikan keterlibatan dengan industri formula
media sosial membuat produsen lebih mudah untuk di setiap level pejabat pemerintah. Hasil temuan
menjangkau para ibu hamil dan ibu baru terutama menunjukkan bahwa terdapat berbagai kolaborasi
di era Pandemi COVID-19. Perusahaan produk antara pejabat pemerintah dan industri produk
pengganti ASI menggunakan tenaga kesehatan pengganti ASI menjadi bukti bahwa belum banyak
dan fasilitas kesehatan untuk memasarkan produk masyarakat yang memahami dampak konflik
mereka dengan berbagai tambahan hadiah dan kepentingan antara industri dan kampanye
strategi menarik lainnya supaya ibu hamil dan ibu kesehatan masyarakat ini.
menyusu mengenal dan selalu mengingat produk
mereka.
Terakhir, pemerintah harus memiliki strategi
yang komprehensif mulai dari skema pengawasan
Terdapat pula kesenjangan terhadap
pemasaran
industri
formula
praktik konflik kepentingan pada
di berbagai media (baik digital
profesi non-kesehatan yang dekat
maupun konvensional). Penegakan
Faktanya
dengan dunia ibu hamil, menyusui, Kode Internasional
peraturan yang transparan juga
bayi dan balita seperti psikolog, Produk Pengganti
diperlukan untuk memastikan
pendidik, perencana keuangan, peneliti
semua orang mematuhinya baik
ASI dan Resolusi
bahkan pejabat pemerintah yang
peraturan lokal maupun nasional.
WHA yang belum
dimanfaatkan oleh produsen formula
Menerapkan
program
PMBA
sebagai bagian dari promosi produk seluruhnya diadopsi
sesuai panduan dan menyediakan
mereka. Produsen menggunakan dalam kerangka
petugas dan fasilitas kesehatan
profesi-profesi tersebut dengan cara hukum nasional
dengan pengetahuan PMBA yang
menjadi sponsor di kegiatan mereka merupakan kunci
baik juga penting. Perlindungan
seperti webinar, kegiatan daring, penting mengapa
maternitas seperti cuti melahirkan
bahkan pemberian bantuan bagi perlindungan
yang memadai juga diperlukan
masyarakat dari pemerintah. Inilah terhadap menyusui
untuk memastikan hak setiap ibu
mengapa pentingnya pemerintah perlu di Indonesia masih
menyusui terpenuhi.
mengadaptasi seluruh peraturan Kode belum optimal.
Internasional dan Resolusi WHA.

Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia

REFERENSI
Baker, P. Breastfeeding, first food systems and corporate power. Breastfeeding Review 		
28(2): 33-37, 2020.
Ching, C; Zambrano, P; Nguyen, Tuan T; Tharaney, M; Zafimanjaka, M.G; Mathisen, R,
Old Tricks, New Opportunities: How Companies Violate the International Code of
Marketing of Breastmilk Substitutes and Undermine Maternal and Child Health
during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research
and Public Health, Volume 18, Issue 5, 2021.
Forneaux, Rosa. The Baby Brands Turning Indonesian Instagram Into Free Formula Ads.
The Bureau of Investigative Journalism, 30 July 2020. Available on: https://
www.thebureauinvestigates.com/stories/2020-07-30/the-baby-brands-turningindonesian-instagram-into-free-formula-milk-ads (diakses pada 27 April 2021).
Global Network for the Right to Food and Nutrition. Asia Chapter-Joint COVID-19 Monitoring
Report on the Impacts of the Right to Food and Nutrition, December 2020.
Hastings, G; Angus, K; Eadie, D; Hunt, K; Selling Second Best: How Infant Formula Marketing
Works. Globalization and Health 16:77, 2020.
International Baby Food Action Network (IBFAN). How companies are exploiting the
COVID-19 pandemic pretending their marketing through digital social media is
‘Humanitarian’ and that their products build immunity. http://www.babymilkaction.
org/archives/24341 (diakses 27 April 2021).
International Baby Food Action Network-International Code Documentation Centre (IBFANICDC). Breaking the Rules 2014: Evidence of Code Violations from Jan 2011 to Dec
2013. Penang. Malaysia: April 2014. http://www.babymilkaction.org/wp-content/
uploads/2014/05/BTR14inbrief.pdf (diakses February-April 2021).
International Baby Food Action Network-International Code Documentation Centre (IBFANICDC). Code Monitoring Kit. Penang Malaysia: 2013.
World Health Organization (WHO). Marketing of Breastmilk Substitutes: National
Implementation of the International Code, Status Report 2020. Geneva: 2020.

38

39

Breaking The Code

DAFTAR KONTRIBUTOR PEMANTAUAN
PELANGGARAN KODE INTERNASIONAL
(DALAM URUTAN ABJAD)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Adisti Bakri
Aditya Galih Mastika
Aldia Rizki Anisa, S.K.M.
Almira Khairaz
Andriana Chaizir
Anna Khoiriyah
Antonia Aprilia Sinta Dewi
Ayu Andriyani Achmanagara
Ayu Fetriana Rosati
Baiq Iin Rumintang
Charita Maharani
Citra Martina Senja
Diah Hernani Widayanti., S.KM
Dian Hikmah Ismarini
Dina Aprilia
Dini Rosa Siti Ayu, S.Si
dr Hairina Intan, Sp.KK
dr. Dewi Martha Indria, M.Kes, IBCLC
dr. Felicia Hayati
dr. Laila Astyningtyas
dr. Niken Asri Utami, SpOG(K), IBCLC
dr. Nuria Ikhsyania
dr. Nuril Annissa Niswanto
drg. Rizky Pontiviana Akbari
drg. Trieska Annisa,Sp.KGA
Eka Suswaini ST.,MT
Elsa Sigit
Erika Widiastuti
Farida Ayu Erikawati
Febria Nurhany
Fitria Rosaline
Gina Fazrina, S.Tr.Ftr.
Grace Putri Chaniago
Gusti rizsa rayani
Haniah
Ida Ayu Oka Yogi Utami
Idia Mulia Zuchri
Indra WSD

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Intan Ayu Budiyanthy
Irma Nurhayati
Isriani Ilyas
Julia Patricia
Justisia Pradnya Paramita
Kanti Setyo Wilujeng
Karsini
Mellyna Trismi Utami
Mil La, S.K.M
Miranda Agustien
Nadya Mutmainah Batubara S.Psi,
MM
Nasliyatul Ula
Nurhasanah
Nurkhalipah Diny
Nurul Jamilah
Poppy Hafianti
Rachmadhani
Rahma Tejawati Maryama
Ratna Setyaningrum
Retno Utami, SE, KL
Rika Okpri Dianasari,S.Tr.Keb
Rozidateno Putri Hanida
Setiya Hartiningtiyaswati
Sherly Ratnaningrum
Sri Astuti Handayani, S.Psi
Sri Novita Amelia
Sulis Dwi Noviyanti
Titien Agustina Yatie
Tria Novita
Tyas Ayu Landiastuti
Ulfah Hasibuan
Varinia Pura Damaiyantu
Vita Uxiana
Yulia Iffa Waliyatul Alimah, Amd.keb
Yulia Novika J
Yuni Fitriyani Natsir

Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia

PENGAWASAN PELAKSANAAN
KODE INTERNASIONAL
DI INDONESIA

Sekarang masyarakat dapat
membantu memantau
pelaksanaan Kode Internasional
Pemasaran Produk Pengganti
ASI di Indonesia
Cukup ketik pesan dan kirim bukti atau foto pelanggaran ke WhatsApp

+6281316548773
Whatsapp

chatbot

akan mengumpulkan, menyimpan dan
mengkompilasi laporan. Laporan akan dikumpulkan dan secara berkala
akan disampaikan kepada pejabat pemerintah dan masyarakat umum.
Jika memungkinkan, sertakan bukti gambar / foto tersebut untuk
mendukung laporan Anda.
TERIMA KASIH!
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