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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Palembang

Kota Palembang adalah ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang

mempunyai luas wilayah 400,61 km2 dengan jumlah penduduk 1.611.309

jiwa, yang berarti setiap km2 dihuni oleh 4.022 jiwa. Kota Palembang

dibelah oleh Sungai Musi menjadi dua daerah yaitu Seberang Ilir dan

Seberang Ulu. Sungai Musi ini bermuara ke Selat Bangka dengan jarak ±

105 Km. Oleh karena itu, perilaku air laut sangat berpengaruh yang dapat

dilihat dari adanya pasang surut antara 3 – 5 meter.90

Kota Palembang terletak antara 2°52’–3°5’ LS dan 1°4°37’–

1°4°52’ BT merupakan daerah tropis dengan angin lembab nisbi, suhu

cukup panas antara 23,4°C-31,7°C dengan curah hujan terbanyak pada

bulan April sebanyak 338 mm, minimal pada bulan September dengan

curah hujan 10 mm. Struktur tanah pada umumnya berlapis alluvial liat

dan berpasir, terletak pada lapisan yang masih muda, banyak mengandung

minyak bumi, dan juga dikenal dengan nama lembah Palembang–Jambi.

Permukaan tanah relatif datar dengan tempat-tempat yang agak tinggi di

bagian utara kota. Sebagian besar tanahnya selalu digenangi air pada saat

90 Dinas Kesehatan Kota Palembang, 2016, Profil Kesehatan Kota Palembang, Palembang, hal. 5
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atau sesudah hujan yang terus-menerus dengan ketinggian tanah

permukaan rata-rata 8 m dari permukaan laut.91

Kota Palembang berbatasan dengan daerah-daerah sebagai

berikut:92

a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Pangkalan Benteng, desa

Gasing, dan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kab. Banyuasin.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Bakung Kec. Inderalaya Kab.

Ogan Komering Ilir dan Kec. Gelumbang Kab.Muara Enim.

c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Balai Makmur Kec. Banyuasin

I Kab. Banyuasin

d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sukajadi Kec. Talang Kelapa

Kab. Banyuasin.

Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan,

yang terdiri dari enam belas kecamatan, yaitu Ilir Timur I, Ilir Timur II,

Ilir Barat I, Ilir Barat II, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Sukarame, Sako,

Bukit Kecil, Gandus, Kemuning, Kalidoni, Plaju, Kertapati, Alang-Alang

Lebar dan Sematang Borang.93

2. Kependudukan

Tingkat pertumbuhan penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari

angka pertumbuhan penduduk. Bila angka tersebut semakin tinggi berarti

91 Ibid
92 Ibid
93 Ibid, hal. 6
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tingkat pertumbuhan penduduk semakin cepat. Gambaran kependudukan

di Kota Palembang selama adalah sebagai berikut:94

Tabel. 1
Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2012 – 2016

No Tahun Jumlah Penduduk
Kepadatan Penduduk

(Jiwa/KM2)
1 2012 1.513.400 3.777
2 2013 1.535.900 3.833
3 2014 1.561.959 3.899
4 2015 1.580.517 3.945
5 2016 1.611.309 4.022

Sumber : Estimasi BPS Kota Palembang

Berdasarkan hasil estimasi kependudukan dari Kemenkes RI, maka

terjadi sedikit peningkatan jumlah penduduk bila dibandingkan dengan

tahun 2015. Penyebaran penduduk di wilayah Kota Palembang tidak

begitu merata, bila dilihat dari jumlah penduduk per kecamatan dimana

kecamatan yang terbanyak penduduknya adalah Kecamatan Seberang Ulu

I dengan jumlah penduduk 175.307 jiwa, sedangkan yang terendah adalah

Kecamatan Sematang Borang dengan jumlah penduduk 42.514 jiwa.

Kota Palembang mempunyai luas wilayah 400,61 km² dengan

jumlah penduduk 1.611.309 jiwa yang berarti tiap km² dihuni oleh 4.022

jiwa penduduk, bila dibandingkan dengan tahun lalu dimana angka

kepadatan penduduk adalah 3.945 jiwa tiap km², maka telah terjadi

peningkatan kepadatan penduduk. Tabel dibawah ini menunjukkan luas

94 Ibid, hal. 6
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wilayah kecamatan, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk per

kecamatan di wilayah Kota Palembang tahun 2016.95

Tabel. 2
Distribusi Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk di

Kota Palembang Tahun 2016

No Kecamatan
Luas

Wilayah
(Km2)

Jumlah
Penduduk

(Jiwa)

Kepadatan
Penduduk

(Jiwa/Km2)
1 Ilir Barat II 6.22 70.032 11.103,22
2 Gandus 68.78 66.720 926,12
3 Seberang Ulu I 17.44 175.307 9.994,67
4 Kertapati 42.56 88.424 2.031,11
5 Seberang Ulu II 10.69 100.737 9.329,93
6 Plaju 15.17 87.636 5.579,17
7 Ilir Barat I 19.77 136.888 6.822,86
8 Bukit Kecil 9.92 48.954 4.834,07
9 Ilir Timur I 6.50 76.369 11.286,62
10 Kemuning 9.00 89.157 9.795,22
11 Ilir Timur II 25.58 168.025 6.529,32
12 Kalidoni 27.92 111.312 3.918,77
13 Sako 18.04 93.843 5.035,64
14 Sematang Borang 51.46 42.514 748,42
15 Sukarame 36.98 155.228 4.171,12
16 Alang-Alang Lebar 34.58 100.163 2.839,51

Jumlah 400.61 1.611.309 4.022,13
Sumber : Estimasi BPS Kota Palembang

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk, dalam hal ini adalah angka melek

huruf dan ijazah tertinggi, masih dipakai sebagai indikator tingkat

kesejahteraan keluarga dalam kaitannya dengan kemampuan keluarga

dalam meningkatkan penghasilannya. Untuk Kota Palembang, data tahun

2016 belum tersedia. Namun menurut data dari Dinas Pendidikan Nasional

Kota Palembang Tahun 2016, yang tamat SD berjumlah 181.478 orang,

95 Ibid, hal. 7
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SLTP 79.406 orang, SLTA 48.541 orang, diploma 46.923 orang, yang

tamat perguruan tinggi 74.996 orang. Angka melek huruf penduduk usia

15 tahun ke atas menurut jenis kelamin di Kota Palembang tahun 2016

adalah 99.58% untuk pria dan 98.31% untuk perempuan.96

4. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Untuk mewujudkan derajat kesehatan di Kota Palembang yang

optimal, haruslah didukung oleh sumber daya manusia tenaga kesehatan,

sarana dan prasarana kesehatan, pembiayaan kesehatan yang memadai,

serta kebijakan pembangunan kesehatan untuk melaksanakan berbagai

program yang dapat memberikan kontribusi positif bagi kesehatan

terutama bagi lingkungan dan perilaku masyarakat. Agar dapat

melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di kota

Palembang, saat ini pemerintah telah melengkapi sarana dan prasarana

kesehatan yaitu : Rumah Sakit Mohammad Hosein Palembang di

Kecamatan Kemuning, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palembang

Bari yang terletak di Seberang Ulu, dan rumah sakit swasta lainnya serta

39 Puskesmas dan 70 Puskesmas Pembantu. Dengan keberadaan rumah

sakit pemerintah dan swasta lainnya, masyarakat dapat menikmati

pelayanan kesehatan secara optimal.97

5. Angka Kematian

Angka Kematian Bayi di Indonesia tahun 2016 diestimasi sebesar

30 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan untuk Provinsi Sumatera Selatan

96 Ibid, hal. 10
97 Ibid
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sebesar 29 per 1.000 kelahiran hidup. Untuk Kota Palembang, berdasarkan

laporan program anak, jumlah kematian bayi di tahun 2016 sebanyak 7

kematian bayi dari 29.011 atau 0.24 per 1000 kelahiran hidup. Penyebab

kematian antara lain adalah BBLR, down syndrome, infeksi neonatus,

perdarahan intrakranial, sianosis, kelainan jantung, respiratory distress

syndrome, post op hidrosefalus dan lainnya. Menurut batasan BPS yang

dimaksud angka ini adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun

tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan

sebagai angka per 1000 kelahiran hidup Angka ini terkait langsung dengan

target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi

dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan

kesehatannya. Berdasarkan SDKI 2016, AKABA Indonesia sekitar 40 per

1.000 kelahiran hidup, sedangkan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 37

per 1.000 kelahiran hidup.98

Untuk Kota Palembang tahun 2016, Jumlah Kematian Balita

sebanyak 2 orang balita per 29.011 kelahiran hidup atau 0.07 per 1000

kelahiran hidup (Profil Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, 2016).

Penyebab kematian digolongkan antara lain hisprung, bronko pneumonia,

suspek meningitis, kecelakaan, dan lainnya.99

6. Status Gizi

Derajat kesehatan masyarakat dilihat dari status gizi masyarakat.

Makin banyak ditemukan anggota masyarakat yang kurang gizi berarti

98 Ibid, hal. 12
99 Ibid
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keadaan kesehatan masyarakat semakin kurang. Adapun target kegiatan

gizi di Kota Palembang tahun 2016 adalah:100

a. Cakupan program (K/S) : target 85%

b. Kelangsungan program (D/K) : target 85%

c. Peran serta masyarakat (D/S) : target 85%

d. Hasil pencapaian program (N/S) : target 85%

Keterangan:

a. S adalah jumlah balita

b. K adalah jumlah balita yang mempunyai KMS

c. D adalah jumlah balita yang ditimbang

d. N adalah jumlah balita yang ditimbang yang naik berat badannya.

Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi dengan berat lahir

kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa gestasi. Berat lahir adalah

berat bayi yang ditimbang dalam 1 (satu) jam setelah lahir. Prevalensi bayi

berat lahir rendah (BBLR) diperkirakan 15% dari seluruh kelahiran di

dunia dengan batasan 3,3%-38% dan lebih sering terjadi di negara-negara

berkembang atau sosio-ekonomi rendah.

Secara statistik menunjukkan 90% kejadian BBLR didapatkan di

negara berkembang dan angka kematiannya 35 kali lebih tinggi dibanding

pada bayi dengan berat lahir lebih dari 2500 gram. BBLR termasuk faktor

utama dalam peningkatan mortalitas, morbiditas dan disabilitas neonatus,

100 Ibid, hal. 20
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bayi dan anak serta memberikan dampak jangka panjang terhadap

kehidupannya dimasa depan.101

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara

penilaian status gizi balita adalah pengukuran secara antropometrik yang

menggunakan indeks Berat badan menurut umur balita kemudian

disetarakan dengan standar baku rujukan WHO-NCHS utuk mengetahui

status gizinya. Ada 4 status gizi balita yang ditentukan menurut berat

badan/ umur (BB/U) yaitu Gizi Buruk (< -3 SD), Gizi Kurang (-3 SD

sampai –2 SD), Gizi Baik (-2 SD sampai +2 SD), dan Gizi Lebih (>+3

SD).102

B. Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan tentang hasil penelitian yang dilaksanakan

di Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Rumah Sakit di wilayah binaan

Dinas Kesehatan Kota Palembang yang terdiri dari Rumah Sakit Umum

Daerah BARI Palembang dan Rumah Sakit Myria Palembang. Pengambilan

data dimulai pada bulan November s/d Desember 2016 yang diambil dengan

teknik wawancara dan pengamatan. Wawancara langsung dilakukan kepada

narasumber yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang diwakili Kepala

Bidang Pelayanan Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah BARI

Palembang dan Rumah Sakit Myria Palembang, tenaga kesehatan di Rumah

101 Ibid, hal. 21
102 Ibid
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Sakit Umum Daerah BARI Palembang (1 dokter kandungan, 1 dokter anak,

dan 1 bidan) dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Myria Palembang (1 dokter

kandungan, 1 dokter anak, dan 1 bidan), dan 8 ibu nifas yang menyusui yang

memiliki bayi berusia 0-6 bulan yang menjalani perawatan di Rumah Sakit

selama penelitian berlangsung.

1. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang

Pemberian ASI Eksklusif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi

Bayi terhadap Promosi Susu Formula Bayi di Kota Palembang

a. Hasil wawancara Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang yang

diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Wawancara kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang yang

diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dilaksanakan pada

tanggal 14 November 2016 di Dinas Kesehatan Kota Palembang.

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Dinas Kesehatan Kota

Palembang yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

menjelaskan bahwa PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI

Eksklusif sudah tersosialisasikan di Kota Palembang bahwa PP

tersebut dibuat untuk menjamin pemenuhan hak ibu dan bayi dalam

mendapatkan ASI Eksklusif. PP tersebut telah disosialisasikan

bersamaan melalui berbagai seminar ASI Eksklusif yang

diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan turut serta mengundang

masyarakat, tenaga kesehatan maupun pengelola fasilitas kesehatan

dan tempat kerja yang ada di wilayah Pemkot Palembang untuk ikut
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berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Kota Palembang juga

telah memiliki Perda yang mengatur ASI Eksklusif yakni Perda No. 2

Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif Sebagai tindak lanjut

dari PP No. 33 Tahun 2012 serta dimana sebelumnya juga telah ada

Perwali No. 60 Tahun 2012 yang mengatur pemberian ASI Eksklusif

di Kota Palembang.

Dinas Kesehatan Kota Palembang dalam melaksanakan advokasi

dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif telah berkerjasama

dengan beberapa instansi perusahaan yang memiliki tenaga kerja

wanita serta organisasi profesi bidang kesehatan (IBI, IDI, dll) dan

swadaya masyarakat di bidang ASI (Ayah ASI) untuk bersama-sama

melakukan kegiatan mendukung sosialisasi program ASI Eksklusif

dengan mengadakan berbagai seminar mengenai ASI Eksklusif serta

membentuk gerakan kelompok pendukung ASI. Sosialisasi juga

dilakukan melalui promosi kesehatan setiap bulannya melalui radio

dan tv swasta di Kota Palembang. Sosialisasi dan advokasi pada

sarana kesehatan dan tenaga kesehatan juga telah dilakukan melalui

evaluasi program KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan pelatihan

peningkatan penggunaan ASI bagi petugas kesehatan yang

dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Kota Palembang. Beberapa

tempat kerja yang telah mendapatkan sosialisasi dan advokasi ialah

PT. Indofood, KB, PLN, PT. Interbis Sejahtera, PDAM Tirta Musi,

Palembang Expres, Bank BRI dan Bank BCA. Sedangkan sosialisasi
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dan advokasi untuk tempat umum, Dinas Kesehatan hanya

mengundang SKPD pengelolanya bersamaan pada saat soaialisasi dan

advokasi untuk SKPD. Sosialisasi masih sebatas sarana umum milik

pemerintah sedangkan sarana umum milik swasta belum dilakukan

oleh Dinas Kesehatan. Pada masyarakat juga telah dilakukan melalui

PKK tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kota, Kader

Kelsi (Kelurahan Siaga), maupun Dharma Wanita. Selain Dinas

Kesehatan Puskesmas juga telah melakukan sosialisasi dan advokasi

kepada masyarakat melalui posyandu.

Terdapat anggaran yang berkaitan tentang ASI sehingga

mendukung program ASI dan adanya pengembangan kerjasama

dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

sehingga hak bayi terpenuhi dalam  mendapatkan ASI Eksklusif.

Pendanaan berasal dari APBD. Sudah ada kerjasama dengan berbagai

pihak salah satunya organisasi profesi kesehatan seperti IBI, IDI dan

kerjasama lintas program (Surkesus) dalam program kegiatan usaha

kesehatan pekerja. Dinas Kesehatan Kota Palembang telah

melaksanakan pelatihan teknis konseling menyusui pada 52 orang

konselor ASI di Kota Palembang, namun sebarannya belum merata

pada seluruh sarana kesehatan, untuk konselor ASI di sarana umum

belum ada. Pemerintah Kota Palembang baru menyediakan tenaga

konselor menyusui dibeberapa tempat saja yang tersedia tenaga
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konselor dan masih  belum merata, beberapa ada di rumah sakit dan

puskesmas, untuk saranan umum belum ada.

Untuk mengetahui bayi benar mendapatkan ASI Eksklusif dari

ibunya dapat dilihat dari laporan pemantauan kontrol kunjungan ulang

dan ditanyakan apakah masih ASI atau tidak. Cara mengatasi ibu yang

tidak mendukung pemberian ASI Eksklusif yakni dengan menjelaskan

kepada ibu bahwa ASI Eksklusif memiliki banyak kebaikan bagi bayi

ataupun ibu sendiri serta menjelaskan adanya PP yang mengatur

bahwa ibu harus memberikan ASI Eksklusif sehingga membuka

kesadaran bagi ibu tersebut. Memberikan ASI adalah hak seorang ibu

bukan kewajiban sehingga tidak ada hukuman bagi si ibu meski

demikian ibu dituntut memiliki peran dan tanggung jawab setelah

melahirkan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang yang diwakili oleh

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan menjelaskan bahwa tidak setuju

terhadap pemberian susu formula dikarenakan ASI yang tidak keluar,

susu formula diberikan hanya apabila atas adanya indikasi medis.

Untuk masalah ASI yang tidak keluar sebaiknya dilakukan motivasi

edukasi agar ibu tetap menyusui sehingga ASI dapat keluar dengan

sendirinya apabila masih terpaksa ibu ingin diberikan susu formula

maka diperlukannya informed consent pemberian susu formula dan

harus dicatat dalam pelaporan rekam medis.
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Untuk mensosialisasikan dan mengantisipasi tindakan masyarakat

yang dapat menghambat program ASI Eksklusif pihak Dinas

Kesehatan telah berupaya menyebarkan/menempelkan leaflet

mengenai aturan dan sanksi denda sesuai PP yang berlaku. Terkait

pengawasan dalam pencatatan dan pelaporan penggunaan susu

formula bayi oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan

sejauh ini pengawasan belum berjalan maksimal, pelaporan belum

berjalan secara rutin dan merata di seluruh fasilitas kesehatan.

Pengawasan hanya sebatas apabila ada pengaduan dari masyarakat

dan dibantu organisasi profesi kesehatan terkait untuk memonitoring

dan membina anggotanya.

b. Hasil wawancara Direktur Rumah Sakit di Kota Palembang

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada Direktur Rumah

Sakit Umum Daerah BARI Palembang pada tanggal 17 November

2016 dan Direktur Rumah Sakit Myria Palembang pada tanggal 1

Desember 2016.

Berdasarkan hasil wawancara, Direktur Rumah Sakit Umum

Daerah BARI Palembang menjelaskan bahwa telah mengetahui PP No

33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif untuk memberikan

perlindungan dan jaminan kepada ibu dan bayi mendapatkan ASI

Eksklusif. Sosialisasi PP tersebut didapatkan dari Dinas Kesehatan

Kota Palembang dan segera disampaikan disosialisasikan kepada

seluruh staf tenaga kesehatan di Rumah Sakit sehingga tenaga
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kesehatan di Rumah Sakit telah tersosialisasi dengan Peraturan

Pemerintah ini. Pemberian ASI Eksklusif di Rumah Sakit ini sudah

diterapkan jauh sebelum adanya PP mengenai pemberian ASI

Eksklusif. Rumah Sakit ini termasuk Rumah Sakit Sayang Ibu dan

Bayi maka petunjuk pelaksanaannya mengacu pada sepuluh langkah

menuju keberhasilan menyusui menurut Kepmenkes

No.450/MENKES/SK/IV/2004 tentang Pemberian ASI Secara

Eksklusif.

Berdasarkan hasil keterangan dan pengamatan menjelaskan bahwa

sarana dan prasarana sudah cukup baik dengan telah tersedianya

fasilitas yang mendukung program ASI Eksklusif yakni diantaranya

adanya proses IMD dan rawat gabung, tersedianya ruang menyusui

bahkan telah ada klinik laktasi dan konselor yang khusus membantu

menolong ibu yang memiliki permasalahan menyusui bahkan Rumah

Sakit telah menempelkan berbagai promosi kebaikan ASI dan leaflet

aturan sanksi denda bagi yang menghambat ASI Eksklusif pada

dinding Rumah Sakit yang berguna sebagai sarana edukasi kepada

masyarakat. Rumah Sakit ini memiliki 5 tenaga kesehatan sebagai

konselor yang telah mendapatkan pelatihan teknis konseling menyusui,

tenaga konselor di rumah sakit ini bekerja sama dengan Dinas

Kesehatan Kota Palembang membentuk tim dalam mengadakan

pelatihan, penyuluhan, bahkan seminar mengenai ASI Eksklusif,

namun tenaga kesehatan terlatih masih dirasa belum mencukupi.
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Rumah Sakit tidak setuju dan menolak segala bentuk tawaran

kerjasama dari provider susu formula. Promosi yang dilakukan

provider susu formula biasanya membantu dalam pendanaan sponsor

kegiatan seminar atau pelatihan kesehatan dan dalam bentuk

pemberian alat kesehatan seperti timbangan badan, tulisan promosi

kesehatan di dinding rumah sakit. Pihak rumah sakit telah

mensosialisasikan sanksi larangan memberikan/ mempromosikan susu

formula dan seluruh staf tenaga kesehatan paham serta mematuhi

peraturan tersebut. Sanksi tegas larangan tersebut rutin

dikomunikasikan kepada seluruh  staf tenaga kesehatan. Sudah ada

pencatatan dan pelaporan penggunaan susu formula bayi. Setiap

penggunaan dicatat didalam rekam medik pasien dengan menyertakan

informed consent penggunaan susu formula.

Melihat gencarnya promosi susu formula di masyarakat,

Berdasarkan peraturan perundangan fasilitas pelayanan kesehatan

dilarang melakukan promosi susu formula bayi, Direktur Rumah Sakit

Umum Daerah BARI Palembang menyatakan sangat setuju dan

mendukung dengan kebijakan tersebut karna pihak rumah sakit

memegang peranan dalam keberhasilan sang ibu menyusui anaknya

oleh karenanya promosi susu formula yang dilakukan di fasilitas

kesehatan sebaiknya dilarang karna sangat mempengaruhi

keberhasilan menyusui. Rumah Sakit bahkan bertindak tegas sama

sekali tidak menyediakan stok susu formula dan apabila dibutuhkan
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dalam keadaan darurat maka dokter yang berwenang akan

memberikan resep pembelian susu formula diluar Rumah Sakit hal

tersebut juga harus melalui persetujuan dan dicatat dalam rekam

medik.

Pembinaan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan Rumah Sakit ini

mendapat kunjungan ± 2 kali dalam setahun. Pembinaan dan

pengawasan yang dilakukan berkaitan penyediaan fasilitas khusus

menyusui serta kerjasama penyuluhan ASI dan pelatihan Konselor.

Selama ini tidak ada teguran karena rumah sakit telah berupaya

mematuhi peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, Direktur Rumah Sakit Myria

Palembang menjelaskan bahwa Pengelola Rumah Sakit diundang

Dinas Kesehatan dalam sosialisasi PP No 33 Tahun 2012 tentang

Pemberian ASI Eksklusif agar dapat disosialisasikan dan diterapkan di

Rumah Sakit yang dikelola. Tenaga kesehatan telah tersosialisaikan

mengenai PP ini dan wajib dipatuhi oleh seluruh staf tenaga kesehatan

di Rumah Sakit. Petunjuk pelaksanaan dalam program pemberian ASI

Eksklusif di Rumah Sakit ini berupa kebijakan internal rumah sakit

yang mengacu pada sepuluh langkah keberhasilan menyusui.

Mengenai sarana dan prasarana sudah cukup memadai, sudah ada

fasilitas khusus menyusui, sudah ada proses IMD dan rawat gabung

namun lagi pengembangan pembentukan klinik laktasi dan konselor

laktasi. Rumah Sakit hanya memiliki 2 tenaga konselor yang telah
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mendapatkan pelatihan itupun pelatihan tidak dari Pemerintah/Dinas

Kesehatan, frekuensi pelatihan masih jarang tidak menentu, jumlah

tenaga terlatih masih belum mencukupi tetapi sedang diupayakan agar

tenaga kesehatan dapat mengikuti pelatihan konseling menyusui.

Rumah sakit menolak keras dengan berbagai tawaran kerjasama

dari provider susu formula. Promosi yang dilakukan provider susu

formula biasanya mensponsori berbagai kegiatan seminar kesehatan

serta pendanaan pembangunan fasilitas menyusui. Sanksi teguran akan

diberikan apabila ditemukan oknum tenaga kesehatan yang dengan

sengaja mempromosikan susu formula tetapi selama ini belum pernah

ada, tenaga kesehatan di rumah sakit ini sudah paham dan patuh akan

PP tersebut namun pihak Rumah Sakit belum mendapatkan sosialisasi

sebaran leaflet dari Dinas Kesehatan mengenai aturan sanksi denda

bagi yang menghambat program ASI Eksklusif . Rumah sakit hanya

sebatas mengingatkan bahwa tenaga kesehatan dilarang

mempromosikan susu formula. Pencatatan dan pelaporan penggunaan

susu formula bayi atas indikasi medis dicatat melalui rekam medik

dan informed consent. Rumah Sakit ini masih menyiapkan susu

formula dalam stok terbatas dimana digunakan apabila dalam keadaan

darurat saja dan harus dengan resep dan petunjuk dari dokter yang

berwenang.

Rumah sakit sangat setuju dan mendukung peraturan larangan

mempromosikan susu formula karna promosi susu formula dapat
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menghambat keberhasilan menyusui dan mempengaruhi sikap pilihan

ibu dalam menyusui bayinya. Terkait pembinaan dan pengawasan

untuk tahun ini kunjungan dari Dinas Kesehatan Kota Palembang

hanya 1 kali dalam hal kegiatan akreditasi Rumah Sakit saja,

pengawasan kurang efektif hanya sebatas pembinaan ketersediaan

fasilitas khusus yang mendukung ibu menyusui. Sejauh ini rumah

sakit tidak mendapatkan teguran/sanksi berkaitan pelaksanaan PP

tersebut.

c. Hasil wawancara Tenaga Kesehatan Rumah Sakit di Kota Palembang

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada Tenaga

Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah BARI Palembang terdiri dari 1

Dokter Kandungan, 1 Dokter Anak, dan 1 Bidan pada tanggal 21-23

November 2016 dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Myria

Palembang terdiri dari 1 Dokter Kandungan, 1 Dokter Anak, dan 1

Bidan pada tanggal 1-3 Desember 2016.

Berdasarkan hasil wawancara, Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Umum Daerah BARI Palembang terdiri dari 1 Dokter Kandungan, 1

Dokter Anak, dan 1 Bidan menyatakan bahwa telah menerima

sosialisasi dari Pemerintah dan pihak Rumah Sakit mengenai PP No.

33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif. PP No. 33 Tahun

2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif tersebut mendukung dan

melindungi program ASI Eksklusif serta menjamin hak bayi

mendapatkan ASI Eksklusif. Tenaga kesehatan jauh sebelum ibu
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bersalin sudah memberikan KIE ASI Eksklusif dan diadakannya kelas

antenatal untuk mempersiapkan nantinya saat ibu menyusui. Tenaga

Kesehatan sudah pernah mengikuti pelatihan sebagai tenaga konselor

menyusui baik secara pribadi atau dari Dinas Kesehatan dan sekarang

ikut serta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk membina

pemberdayaan masyarakat dalam mendukung program ASI Eksklusif.

Tenaga kesehatan telah mengetahui sanksi larangan

mempromosikan susu formula bayi dan dalam penggunaan susu

formula bayi tidak boleh diberikan secara langsung saat bayi setelah

lahir hanya boleh diberikan jika terdapat indikasi medis saja.

Pemberiannya pun juga harus melalui persetujuan dan dicatat dalam

rekam medik. Sebagian tenaga kesehatan pernah mendapatkan

tawaran dari provider susu formula bayi seperti dalam bentuk tawaran

pengadaan alat kesehatan. Terkait monitoring pembinaan dan

pengawasan sanksi larangan mempromosikan susu formula oleh Dinas

Kesehatan sejauh ini hanya berupa pembinaan saja kepada pihak

Rumah Sakit.

Berdasarkan hasil wawancara, Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Myria Palembang terdiri dari 1 Dokter Kandungan, 1 Dokter Anak,

dan 1 Bidan menjelaskan bahwa mereka telah menerima sosialisasi

melalui pihak Rumah Sakit mengenai PP No. 33 Tahun 2012 tentang

Pemberian ASI Eksklusif. PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian

ASI Eksklusif merupakan Peraturan yang melindungi ibu dan bayi
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untuk mendapatkan kesempatannya akan ASI Eksklusif. KIE ASI

Eksklusif kepada ibu/anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan

sudah selalu disampaikan karna hal itu merupakan kewajiban dan

tanggung jawab sebagai tenaga kesehatan terutama edukasi mengenai

proses IMD dan rawat gabung. Tenaga kesehatan masih banyak yang

belum mendapatkan sosialisasi pelatihan sebagai tenaga konselor

menyusui dari Dinas Kesehatan rata-rata hanya bermodalkan dari

pengetahuan pribadi saja.

Terkait penggunaan susu formula tenaga kesehatan tidak pernah

memberikan susu formula bayi secara langsung pasca melahirkan

terkecuali hanya diberikan apabila ada indikasi medis saja.

Pemberiannya pun harus didasarkan persetujuan dan dicatat pada

rekam medik. Sebagian besar tenaga kesehatan pernah ditawari oleh

provider susu formula bayi dengan bentuk bantuan sumbangan

penelitian dan hadiah. Tenaga Kesehatan sangat setuju dengan PP No.

33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, sejauh ini belum

pernah ada sanksi ataupun monitoring dari pemerintah khususnya

Dinas Kesehatan, hanya melalui sosialisasi dan pembinaan dari pihak

Rumah Sakit saja.

d. Hasil wawancara Ibu nifas yang menyusui yang memiliki bayi berusia

0-6 bulan yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Kota Palembang

selama penelitian berlangsung
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Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada ibu nifas yang

menyusui yang memiliki bayi berusia 0-6 bulan yang menjalani

perawatan di Rumah Sakit Kota Palembang selama penelitian

berlangsung sebanyak 8 ibu terdiri dari 2 klasifikasi yakni 4 ibu yang

memiliki bayi usia 0-3 bulan dan 4 ibu yang memiliki bayi usia 4-6

bulan pada tanggal 15 November - 3 Desember 2016

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 8 orang

ibu nifas dengan klasifikasi 4 (empat) orang ibu nifas yang

mempunyai bayi umur 0-3 bulan dan 4 (empat) orang ibu nifas yang

mempunyai bayi umur 4-6 bulan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3
Pengetahuan Ibu Nifas Mengenai ASI Eksklusif

No Uraian

Klasifikasi

Persentase
(%)

Ibu nifas
yang

memiliki
bayi usia 0-

3 bln

Ibu nifas
yang

memiliki
bayi usia
4-6 bln

1 Mengetahui 4 4 100%
2 Tidak Mengetahui - - -

Jumlah 4 4 100%
Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa semua responden ibu

nifas (100%) sudah mengetahui mengenai ASI Eksklusif.
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Tabel 4
Penjelasan Oleh Tenaga Kesehatan Kepada Ibu Nifas Mengenai ASI

Eksklusif

No Uraian

Klasifikasi

Persentase
(%)

Ibu nifas
yang

memiliki
bayi usia 0-

3 bln

Ibu nifas
yang

memiliki
bayi usia
4-6 bln

1 Pernah Mendapat
Penjelasan

4 4 100%

2 Belum Pernah - - -
Jumlah 4 4 100%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa semua responden ibu

nifas (100%) sudah pernah mendapatkan penjelasan mengenai ASI

Eksklusif dari tenaga kesehatan.

Tabel 5
Pengetahuan Ibu Nifas Mengenai Susu Formula Bayi

No Uraian

Klasifikasi

Persentase
(%)

Ibu nifas
yang

memiliki
bayi usia 0-

3 bln

Ibu nifas
yang

memiliki
bayi usia
4-6 bln

1 Tahu 4 4 100%
2 Tidak Tahu - - -

Jumlah 4 4 100%
Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa semua responden ibu

nifas (100%) tahu apa itu susu formula bayi.
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Tabel 6
Tawaran Promosi Produk Susu Formula Bayi Kepada Ibu Nifas

No Uraian

Klasifikasi

Persentase
(%)

Ibu nifas
yang

memiliki
bayi usia 0-

3 bln

Ibu nifas
yang

memiliki
bayi usia
4-6 bln

1 Pernah Ditawari 3 2 62,5%
2 Belum Pernah 1 2 37,5%

Jumlah 4 4 100%
Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa untuk ibu nifas yang

mempunyai bayi umur 0-3 bulan terdapat 3 (tiga) responden yang

pernah ditawari produk susu formula bayi dan 1 (satu) orang yang

belum pernah ditawari produk susu formula bayi. Untuk ibu nifas

yang mempunyai bayi umur 4-6 bulan terdapat 2 (dua) orang yang

pernah ditawari produk susu formula bayi dan 2 (dua) orang yang

belum pernah ditawari produk susu formula bayi.
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Tabel 7
Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Kandungan Gizi Antara ASI dan

Susu Formula Bayi

No Uraian

Klasifikasi

Persentase
(%)

Ibu nifas
yang

memiliki
bayi usia 0-

3 bln

Ibu nifas
yang

memiliki
bayi usia
4-6 bln

1 Sama 2 1 37,5%
2 Tidak Sama 2 3 62,5%

Jumlah 4 4 100%
Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa untuk ibu nifas yang

mempunyai bayi umur 0-3 bulan terdapat 2 (dua) responden yang

menyatakan bahwa kandungan gizi antara ASI dan susu formula bayi

sama dan 2 (dua) orang yang menyatakan bahwa kandungan gizi

antara ASI dan susu formula bayi tidak sama lebih baik yang ASI.

Untuk ibu nifas yang mempunyai bayi umur 4-6 bulan terdapat 1 (satu)

orang yang menyatakan bahwa kandungan gizi antara ASI dan susu

formula bayi sama dan 3 (tiga) orang yang menyatakan bahwa

kandungan gizi antara ASI dan susu formula bayi tidak sama lebih

baik yang ASI.
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Tabel 8
Penjelasan Oleh Tenaga Kesehatan Kepada Ibu Nifas Mengenai

Penggunaan Susu Formula Bayi Hanya Boleh Diberikan Atas Indikasi
Medis

No Uraian

Klasifikasi

Persentase
(%)

Ibu nifas
yang

memiliki
bayi usia 0-

3 bln

Ibu nifas
yang

memiliki
bayi usia
4-6 bln

1 Pernah diberi Penjelasan 4 4 100%
2 Belum Pernah - - -

Jumlah 4 4 100%
Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui bahwa semua responden ibu

nifas (100%) sudah pernah mendapatkan penjelasan dari tenaga

kesehatan mengenai penggunaan susu formula pada bayi usia 0-6

bulan hanya boleh diberikan atas indikasi medis.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI

Eksklusif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Bayi terhadap

Promosi Susu Formula Bayi di Kota Palembang

a. Hasil wawancara Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang yang

diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Dinas Kesehatan Kota

Palembang yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

menyatakan bahwa program dari Dinas Kesehatan Kota Palembang

dalam implementasi peraturan tersebut, antara lain:
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a) Mengadakan program kegiatan sosialisasi seputar ASI Eksklusif

(PP ASI, manfaat ASI, dll) melalui kegiatan seminar dan pelatihan,

sosialisasi tema kesehatan ASI di media cetak dan media massa di

Kota Palembang.

b) Melakukan kerjasama banyak pihak khususnya organisasi profesi

bidang kesehatan dalam mendukung program ASI Eksklusif,

kerjasama lintas program (surkesus) sejenis program usaha

kesehatan pekerja dimana dilakukan pembinaan di perusahaan yang

memiliki tenaga kerja wanita agar pekerja wanita dapat terpenuhi

haknya untuk menyusui dan mendapatkan fasilitas khusus

menyusui.

c) Membentuk swadaya masyarakat kelompok pendukung ASI seperti

Ayah ASI dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan

manfaat ASI Eksklusif.

d) Mengadakan kegiatan pelatihan teknis konseling dan konselor di

fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, bidan

praktik mandiri).

Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kota Palembang telah

berupaya bertindak tegas melakukan pembinaan dan pemantauan

ketersediaan fasilitas khusus menyusui diseluruh tempat Kota

Palembang. Kunjungan berkala serta pelaporan di fasilitas pelayanan

kesehatan dalam pelaksanaan program ASI telah dilakukan 2 kali

dalam setahun. Untuk pengawasan juga telah dibantu oleh organisasi
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profesi kesehatan yang ada seperti IBI IDI apabila ditemukan anggota

tenaga kesehatan yang melanggar aturan dan tidak mendukung

program serta membuka layanan pengaduan bagi masyarakat agar

dapat ditindaklanjuti.

Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Palembang dalam

implementasi peraturan tersebut, yakni:

a) Kurangnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat akan kebaikan

ASI Eksklusif.

b) Kurangnya dukungan partisipasi masyarakat akan ASI Eksklusif

sehingga tidak adanya laporan keluhan yang bisa ditindaklanjuti.

c) Promosi susu formula yang gencar yang mempengaruhi cakupan

ASI.

d) Masih adanya oknum tenaga kesehatan yang mempromosikan atau

menjual susu formula tanpa melakukan pelaporan.

e) Kurangnya SDM dalam melakukan pemantauan kunjungan ke

seluruh fasilitas sarana prasarana di Kota Palembang.

Terkait pelaksanaan IMD tantangan berasal dari pengetahuan dan

kesadaran ibu bersalin dan juga dukungan motivasi dari tenaga

kesehatan yang menolong. Strategi yang dilakukan dalam menangani

kendala tersebut dengan mensosialisasikan manfaat yang didapat dari

IMD jauh sebelum ibu akan bersalin. Tantangan menghadapi

banyaknya promosi produk susu formula dengan tawaran yang

menarik perhatian adalah harus dengan lebih menguatkan sosialisasi
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promosi ASI Eksklusif serta memberikan pengetahuan mengenai

keunggulan dan kebaikan ASI dibandingkan susu formula serta

meningkatkan kejasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum

dalam memantau promosi tersebut. Untuk pelaporan masih belum

efektif hanya berdasar menunggu adanya pengaduan dari masyarakat,

tetapi Dinas Kesehatan berupaya mengingatkan dan memantau

penggunaan susu formula di fasilitas pelayanan kesehatan dan akan

bertindak tegas apabila terdapat oknum tenaga kesehatan yang

melanggar.

b. Hasil wawancara Direktur Rumah Sakit di Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara, Direktur Rumah Sakit Umum

Daerah BARI Palembang menyatakan bahwa hambatan yang dihadapi

oleh Rumah Sakit dalam upaya implementasi Peraturan Pemerintah

tersebut adalah:

a) Faktor sosial dan budaya masyarakat.

b) Sosialisasi peraturan yang kurang kepada masyarakat sehingga

masyarakat tidak tahu manfaat peraturan tersebut.

Menghadapi tantangan promosi dan keuntungan dari susu formula

harus didasari dari komitmen mendukung program ASI Eksklusif

yang dicanangkan pemerintah sehingga tidak tertarik akan keuntungan

semata dari promosi susu formula. Peraturan larangan promosi susu

formula dan penggunaannya dipajang pada dinding rumah sakit guna

memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan adanya
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sanksi tegas larangan tersebut karna dapat menghambat program ASI

Eksklusif. Lebih gencar lagi mempromosikan kebaikan ASI

dibandingkan susu formula. Keseimbangan promosi akan ASI dapat

menjadi strategi yang baik untuk memberikan pengetahuan kepada ibu

menyusui.

Terkait kewenangan dalam sistem pengawasan pemberian susu

formula langsung pasca bayi lahir pihak Rumah Sakit menyatakan

pemberian susu formula hanya boleh diberikan apabila terdapat

indikasi medis dan harus atas instruksi dari dokter, pengawasan

dilakukan oleh kepala ruang bersalin, sistem pengawasannya dalam

bentuk pelaporan yang dicatat oleh tenaga kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara, Direktur Rumah Sakit Myria

Palembang menjelaskan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Rumah

Sakit dalam upaya implementasi Peraturan Pemerintah tersebut adalah:

a) Faktor kurangnya pengetahuan ibu tentang menyusui.

b) Kurangnya tenaga konselor terlatih di rumah sakit.

c) Dukungan dari pemerintah yang masih seadanya belum maksimal.

Terkait menghadapi tantangan promosi dan keuntungan dari susu

formula Rumah sakit bertekad dan berkomitmen dengan menjalankan

visi misi kemanusiannya yang mendukung program ASI Eksklusif

sehingga tidak akan mengambil keuntungan yang ditawarkan oleh

provider susu formula. Pemberian susu formula langsung pasca bayi

lahir tidak diperbolehkan, hanya diperbolehkan apabila ada indikasi
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medis pada ibu atau bayi, yang melakukan pengawasan adalah kepala

ruangan serta adanya pencatatan dan pelaporan yang secara periodik

dilaporkan kepada direktur rumah sakit.

c. Hasil wawancara Tenaga Kesehatan Rumah Sakit di Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara, Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Umum Daerah BARI Palembang terdiri dari 1 Dokter Kandungan, 1

Dokter Anak, dan 1 Bidan menyatakan bahwa kendala yang dihadapi

dalam pemberian ASI Eksklusif bagi bayi yaitu kurangnya

pengetahuan ibu tentang menyusui, akibat modernisasi gaya hidup,

pengaruh promosi iklan susu formula, serta faktor dukungan keluarga

dalam mendukung pemberian ASI. Tantangan internal maupun

eksternal yang ditemui dilapangan khususnya terkait promosi susu

formula bayi yakni menggunakan tenaga kesehatan dalam

mempromosikan susu formula, pemberian sampel produk dan hadiah

dari produsen susu formula, pengaruh paparan iklan promosi susu

formula yang dapat merubah sikap ibu. Terkait menghadapi tantangan

promosi dan keuntungan dari susu formula bayi tenaga kesehatan

berpendapat harus komitmen pada keberhasilan program ASI

Eksklusif, kesadaran diri dan paham akan sanksi peraturan yang

berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Myria Palembang terdiri dari 1 Dokter Kandungan, 1 Dokter Anak,

dan 1 Bidan menyatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam
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pemberian ASI Eksklusif yaitu faktor sosial budaya di masyarakat,

promosi pemasaran susu formula yang beredar bebas di tempat

perbelanjaan, ibu yang bekerja, rendahnya pengetahuan, dan

kurangnya dukungan keluarga. Tantangan yang sering ditemui di

lapangan terkait promosi susu formula yakni pengetahuan masyarakat

yang kurang tersosialisasi ASI Eksklusif sehingga kemungkinan

terpengaruh promosi susu formula bayi yang menarik perhatian,

pemasaran promosi susu formula yang kian beragam ditengah

masyarakat sehingga perlu secara tegas diawasi. Terkait menghadapi

tantangan promosi dan keuntungan dari susu formula bayi tenaga

kesehatan menyatakan pihak pemerintah harus bertindak tegas

memberikan sanksi terhadap produsen susu formula yang melanggar

aturan, meningkatkan kesadaran akan peran dan tanggung jawab

sebagai tenaga kesehatan yang mendukung program ASI Eksklusif.

d. Hasil wawancara Ibu nifas yang menyusui yang memiliki bayi berusia

0-6 bulan yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Kota Palembang

selama penelitian berlangsung

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 8 orang

ibu nifas dengan klasifikasi 4 (empat) orang ibu nifas yang

mempunyai bayi umur 0-3 bulan dan 4 (empat) orang ibu nifas yang

mempunyai bayi umur 4-6 bulan diperoleh data sebagai berikut:



112

Tabel 9
Promosi Susu Formula Bayi oleh Tenaga Kesehatan Kepada Ibu Nifas

No Uraian

Klasifikasi

Persentase
(%)

Ibu nifas
yang

memiliki
bayi usia 0-

3 bln

Ibu nifas
yang

memiliki
bayi usia
4-6 bln

1 Pernah Ditawari - - -
2 Belum Pernah 4 4 100%

Jumlah 4 4 100%
Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 9, dapat diketahui bahwa semua responden ibu

nifas (100%) belum pernah ditawari untuk menggunakan susu formula

bayi oleh tenaga kesehatan.

Tabel 10
Pendapat Ibu Nifas Tentang Penawaran Susu Formula Bayi Oleh Tenaga

Kesehatan

No Uraian

Klasifikasi

Persentase
(%)

Ibu nifas
yang

memiliki
bayi usia 0-

3 bln

Ibu nifas
yang

memiliki
bayi usia
4-6 bln

1 Boleh 2 1 37,5%
2 Tidak Boleh 2 3 62,5%

Jumlah 4 4 100%
Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 10, dapat diketahui bahwa untuk ibu nifas yang

mempunyai bayi umur 0-3 bulan terdapat 2 (dua) responden yang

menyatakan bahwa tenaga kesehatan boleh menawarkan susu formula

bayi kepada ibu nifas dan 2 (dua) orang yang menyatakan bahwa

tenaga kesehatan tidak boleh menawarkan susu formula bayi kepada

ibu nifas. Untuk ibu nifas yang mempunyai bayi umur 4-6 bulan
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terdapat 1 (satu) orang yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan

boleh menawarkan susu formula bayi kepada ibu nifas dan 3 (tiga)

orang yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan tidak boleh

menawarkan susu formula bayi kepada ibu nifas.

Tabel 11
Pemahaman Ibu Nifas Mengenai PP No. 33 Tahun 2012

No Uraian

Klasifikasi

Persentase
(%)

Ibu nifas
yang

memiliki
bayi usia 0-

3 bln

Ibu nifas
yang

memiliki
bayi usia
4-6 bln

1 Paham 2 3 62,5%
2 Kurang Paham 2 1 37,5%

Jumlah 4 4 100%
Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 11, dapat diketahui bahwa untuk ibu nifas yang

mempunyai bayi umur 0-3 bulan terdapat 2 (dua) responden yang

menyatakan bahwa mereka paham akan adanya Peraturan Pemerintah

Nomor 33 Tahun 2012 dan 2 (dua) orang yang menyatakan bahwa

mereka kurang paham akan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 33

Tahun 2012. Untuk ibu nifas yang mempunyai bayi umur 4-6 bulan

terdapat 3 (tiga) orang yang menyatakan bahwa mereka paham akan

adanya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 dan 1 (satu)

orang yang menyatakan bahwa mereka kurang paham akan adanya

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012.
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3. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Palembang dalam Implementasi

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI

Eksklusif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Bayi terhadap

Promosi Susu Formula Bayi di Kota Palembang

a. Hasil wawancara Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang yang

diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Dinas Kesehatan Kota

Palembang yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

menyatakan bahwa dalam pelaksanaan PP tersebut Dinas Kesehatan

Kota Palembang memiliki peran dan tanggung jawab yakni

melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring seluruh kegiatan

dan fasilitas sarana prasarana yang mendukung pemberian ASI

Eksklusif sesuai dengan yang telah tertulis dan diatur di dalam PP

tersebut. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Palembang

diberikan oleh Walikota berdasarkan Perda Kota Palembang No 12

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Palembang No

9 Tahun 2008 Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kota Palembang.

Pelaksanaan monitoring selama ini dilakukan melalui forum

pemantauan dari posyandu yang kemudian melaporkan pada

puskesmas. Ditingkat puskesmas, data diolah lalu setiap bulan

dilaporkan pada Dinas Kesehatan. Evaluasi dilakukan oleh Dinas

Kesehatan khususnya bagian gizi dimana dilakukan monitoring
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setahun 2 kali di bulan februari dan agustus pada saat bintek dan

setiap akhir periode program pada saat evaluasi program gizi secara

keseluruhan.

Upaya yang dapat dilakukan demi memperoleh keakuratan data di

lapangan, dan melihat peran tenaga kesehatan sudah maksimal adalah

dengan melakukan kunjungan secara berkala ataupun kunjungan

dadakan di fasilitas pelayanan kesehatan serta perlu adanya bentuk

pelaporan dari tiap fasilitas pelayanan kesehatan yang secara rutin

dilaporkan ke Dinas Kesehatan ataupun melalui perwakilan organisasi

profesi kesehatan yang membawahinya seperti IBI IDI untuk ikut

membantu memantau apabila ada oknum yang melanggar akan diberi

sanksi tegas. Peran tenaga kesehatan saat ini dirasa masih belum

maksimal karena masih adanya oknum tenaga kesehatan yang ingin

mencari keuntungan yang dengan tertutup terlibat secara diam-diam

dalam mempromosikan susu formula.

Mengenai membina dan mengawasi periklanan dan promosi susu

formula bayi dan produk bayi lainnya, Pemerintah Kota Palembang

khususnya Dinas Kesehatan saat ini masih bekerja sendiri dan belum

berkoordinasi baik dengan BPOM dalam mengawasi promosi susu

formula. Dalam hal ini Dinas Kesehatan hanya mengandalkan layanan

pengaduan dari masyarakat saja dan apabila ada pengaduan baru akan

ditindaklanjuti. Serta dibantu pula oleh organisasi kesehatan untuk

mengawasi anggotanya agar tidak mempromosikan susu formula
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apabila ada laporan penyalahgunaan maka Dinas Kesehatan akan

bertindak dan memberikan sanksi. Hanya beberapa kali pernah

melakukan sidak monitoring di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan

dan tempat umum ataupun tempat perbelanjaan. Menurut data dari

Profil Dinas Kesehatan Kota Palembang promosi susu formula

menjadi salah satu yang mempengaruhi cakupan ASI Eksklusif.

Diperoleh keterangan bahwa berdasarkan PP No. 33 Tahun 2012

dan PMK No. 39 Tahun 2013 mengatur bahwa tenaga kesehatan dan

fasilitas pelayanan kesehatan dilarang melakukan promosi susu

formula bayi dan produk bayi lainnya dengan cara apapun, sejauh ini

belum pernah ada ditemukan pelangaran tersebut, tapi apabila benar

ditemukan adanya pelanggaran Dinas Kesehatan Kota Palembang oleh

seksi rujukan bagian pengawasan dan pembinaan akan

menindaklanjutinya kepada seksi perijinan guna diberikan sanksi

berupa teguran lisan/tertulis terlebih dahulu sesuai dengan apa yang

diatur oleh PP tersebut.

b. Hasil wawancara Direktur Rumah Sakit di Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara, Direktur Rumah Sakit Umum

Daerah BARI Palembang menjelaskan bahwa Rumah Sakit memiliki

peran dan tanggung jawab dalam mendukung dan mensukseskan

pelaksanaan PP tersebut diantaranya menyediakan fasilitas yang

mendukung ASI Eksklusif serta melaksanakan proses IMD dan rawat

gabung.
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Terkait pemeriksaan yang dilakukan untuk berjalannya Peraturan

Pemerintah ini yakni Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kota

Palembang untuk lebih aktif dalam memonitoring seluruh fasilitas

kesehatan yang ada di Kota Palembang secara menyuluruh dan merata

serta bersikap tegas dalam hal pelaporan dan pencatatan jangan hanya

menunggu pengaduan baru ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil wawancara, Direktur Rumah Sakit Myria

Palembang menjelaskan bahwa Rumah Sakit memiliki peran dan

tanggung jawab untuk mendukung dan memenuhi ketersediaan

fasilitas sarana dan prasarana bagi ibu dan bayi agar mendapatkan ASI

Eksklusif. Diperoleh keterangan bahwa pemeriksaan yang dilakukan

untuk berjalannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 adalah

a) Dinas kesehatan dan BPOM dapat berkoordinasi bekerja sama

memantau dan bertindak tegas terhadap praktik penyalahgunaan

promosi susu formula khususnya di seluruh fasilitas kesehatan.

b) Lebih menertibkan kembali promosi susu formula yang ada di

masyarakat.

c) Bekerjasama dengan organisasi profesi kesehatan dalam memantau

anggotanya agar mematuhi PP tersebut.
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C. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang

Pemberian ASI Eksklusif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi

Bayi terhadap Promosi Susu Formula Bayi di Kota Palembang

ASI mempunyai manfaat yang besar bagi bayi karena memiliki

efek positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Bayi yang

mendapatkan ASI akan lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit

infeksi. Hal inilah yang dapat menurunkan Angka Kematian Bayi.

Berdasarkan aspek hukum, pemberian ASI eksklusif berarti memenuhi hak

anak untuk hidup sehat sejahtera lahir dan batin. Dalam Pasal 28B ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945 memuat bahwa, “setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak anak berupa hak atas tumbuh dan berkembang salah satunya

dengan mendapatkan ASI. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas

menjelaskan ada hak anak dalam hal ini termasuk bayi, untuk

mendapatkan asupan makanan yang sesuai dengan perkembangan fisiknya.

Dengan demikian bayi berhak mendapatkan ASI agar bayi dapat tumbuh

dan berkembang dengan baik.103

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang

menjamin hak anak untuk mendapatkan ASI, seperti yang tertuang dalam

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan

103 Suradi R., 2008, Manfaat ASI & Kerugian Susu Formula, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, hal. 25
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Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI Eksklusif yang berisikan

kebijakan nasional pemberian ASI. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan

untuk menjamin pemenuhan hak bayi mendapatkan sumber makanan

terbaik. Selain itu, bentuk perlindungan hak anak lainnya terhadap

promosi susu formula yang tidak hanya melalui media cetak dan

elektronik, tetapi juga melalui tenaga kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan untuk Kota

Palembang sendiri telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur ASI

Eksklusif yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Pemberian ASI Eksklusif, dimana sebelumnya juga telah ada Perwali No.

60 Tahun 2012 yang mengatur pemberian ASI Eksklusif di Kota

Palembang. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian

ASI Eksklusif tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah

Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI Eksklusif.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor

2 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif sebagai peraturan

pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI

Eksklusif berarti Kota Palembang telah melaksanakan kebijakan mengenai

pemberian ASI Eksklusif. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Peraturan Pemerintah

Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI Eksklusif terdapat kesesuaian baik

dalam isi implementasinya di lapangan, dikarenakan isi dari Peraturan

Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI
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Eksklusif mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012

tentang ASI Eksklusif.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan kenyataan

dilapangan serta teori yang dipakai terkait dengan Implementasi Peraturan

Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif di Kota

Palembang, didapatkan bahwa Pemerintah Kota Palembang khususnya

Dinas Kesehatan Kota Palembang telah melaksanakan berbagai kegiatan

yang mendukung program ASI Eksklusif sesuai Peraturan Pemerintah No.

33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, kegiatan yang telah

dilaksanakan seperti advokasi dan sosialisasi mengenai program ASI

Eksklusif dimana telah bekerjasama dengan beberapa instansi perusahaan

yang memiliki tenaga kerja wanita serta organisasi profesi bidang

kesehatan (IBI dan IDI) dan swadaya masyarakat di bidang ASI (Ayah

ASI).

Advokasi dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas

Kesehatan Kota Palembang tersebut masih belum berjalan dengan optimal

karena sosialisasi masih sebatas sarana umum milik pemerintah sedangkan

sarana umum milik swasta belum dilakukan. Dinas Kesehatan Kota

Palembang juga telah melaksanakan pelatihan teknis konseling menyusui

pada 52 orang konselor ASI di Kota Palembang, namun sebarannya belum

merata pada seluruh sarana kesehatan beberapa ada di rumah sakit dan

puskesmas, untuk konselor ASI di sarana umum belum ada.
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Terkait dengan promosi susu formula yang dapat menghambat

program ASI Eksklusif di Kota Palembang pihak Dinas Kesehatan telah

mensosialisasikan kepada seluruh fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan

agar dalam penggunaan susu formula hanya digunakan atas indikasi medis

serta diperlukannya informed consent pemberian susu formula dan harus

dicatat dalam pelaporan rekam medis. Berdasarkan pengawasan dalam

pencatatan dan pelaporan penggunaan susu formula bayi oleh tenaga

kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sejauh ini pengawasan belum

berjalan maksimal karena pelaporan belum berjalan secara rutin dan

merata di seluruh fasilitas kesehatan.

Untuk mensosialisasikan dan mengantisipasi tindakan masyarakat

yang dapat menghambat program ASI Eksklusif pihak Dinas Kesehatan

juga telah berupaya menyebarkan/menempelkan leaflet mengenai aturan

dan sanksi denda bagi yang menghambat pemberian ASI Eksklusif sesuai

ketentuan pidana yang tertulis pada Pasal 37 Perda No. 2 Tahun 2014

Tentang Pemberian ASI Eksklusif serta membuka layanan pengaduan

program ASI Eksklusif. Pengawasan terhadap promosi susu formula

dimasyarakat juga belum berjalan optimal karena hanya sebatas menunggu

apabila ada pengaduan dari masyarakat ataupun organisasi profesi

kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan kenyataan

dilapangan serta teori yang dipakai terkait dengan Implementasi Peraturan

Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif di Kota
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Palembang, didapatkan bahwa di dua Rumah Sakit yang menjadi Obyek

penelitian telah menerima sosialisasi PP dan Perda mengenai ASI

Eksklusif dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Rumah Sakit dalam

implementasi PP ASI Eksklusif telah melaksanakan pemberian ASI

Eksklusif dimana petunjuk pelaksanaannya mengacu pada sepuluh langkah

menuju keberhasilan menyusui menurut Kepmenkes

No.450/MENKES/SK/IV/2004 tentang Pemberian ASI secara Eksklusif.

Implementasi Sarana Prasarana ASI Eksklusif di dua Rumah Sakit

sudah cukup baik dengan telah tersedianya fasilitas yang mendukung

program ASI Eksklusif yakni diantaranya adanya proses IMD dan rawat

gabung, tersedianya ruang menyusui bahkan salah satu dari obyek

penelitian telah memiliki klinik laktasi dan konselor yang khusus

membantu menolong ibu yang memiliki permasalahan menyusui.

Untuk ketersediaan tenaga konselor di dua obyek penelitian Rumah

Sakit ini didapatkan penyebarannya kurang merata dimana ditemukan

tenaga konselor lebih banyak dimiliki oleh Rumah Sakit milik pemerintah

dibandingkan Rumah Sakit swasta hal ini dikarenakan kurang

maksimalnya kegiatan ataupun sosialisasi pelatihan teknis konseling

menyusui dan tenaga konselor yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota

Palembang. Terkait dengan Peraturan mengenai larangan fasilitas

kesehatan mempromosikan susu formula sudah diterapkan oleh pihak

Rumah Sakit. Rumah Sakit tidak setuju dan menolak segala bentuk

tawaran kerjasama dari provider susu formula hal ini dibuktikan dengan
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salah satu obyek penelitian RSUD BARI berkomitmen tidak menyediakan

stok susu formula di Rumah Sakitnya sedangkan untuk RS Myria masih

ada menyediakan stok susu formula apabila akan digunakan dalam

keadaan darurat saja.

Rumah Sakit sudah melaksanakan pencatatan dan pelaporan

penggunaan susu formula bayi sesuai sosialisasi Dinas Kesehatan dimana

dalam setiap penggunaannya dicatat didalam rekam medik pasien dengan

menyertakan informed consent penggunaan susu formula. Monitoring

pembinaan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan berkaitan dengan

promosi susu formula di Rumah Sakit masih belum berjalan optimal

karena dari keterangan kunjungan visitasi ke Rumah Sakit belum merata

dan rutin terjadwal dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan kenyataan

dilapangan serta teori yang dipakai terkait dengan Implementasi Peraturan

Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif di Kota

Palembang, didapatkan bahwa tenaga kesehatan telah melaksanakan

program ASI Eksklusif yakni memberikan KIE ASI Eksklusif kepada ibu

hamil dan menyusui, melakukan IMD serta Rawat Gabung. Beberapa

tenaga kesehatan yang diteliti masih ada yang belum mendapatkan

sosialisasi pelatihan konseling sehingga dalam pelaksanaannya hanya

bermodalkan dari pengetahuan pribadi saja hal tersebut membuktikan

bahwa Dinas Kesehatan belum secara optimal melaksanakan pelatihan

konseling ataupun tenaga konselor.
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Tenaga kesehatan telah mengetahui sanksi larangan

mempromosikan susu formula bayi dan dalam penggunaan susu formula

bayi tenaga kesehatan sudah meminta persetujuan serta pencatatan

direkam medik. Terkait monitoring pembinaan dan pengawasan sanksi

larangan mempromosikan susu formula oleh tenaga kesehatan sejauh ini

hanya berupa pembinaan saja dari pihak Rumah Sakit.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan kenyataan

dilapangan serta teori yang dipakai terkait dengan Implementasi Peraturan

Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif di Kota

Palembang, didapatkan bahwa ibu nifas yang diteliti telah memiliki

pengetahuan mengenai ASI Eksklusif hal tersebut sesuai dengan hasil

yang ditemukan bahwa ibu nifas sudah pernah mendapatkan penjelasan

mengenai ASI Eksklusif dari tenaga kesehatan sehingga dapat

mempengaruhi pengetahuan mengenai ASI Eksklusif ibu nifas tersebut.

Ibu nifas juga sudah mengetahui mengenai susu formula bayi, namun

dalam pengetahuan ibu nifas mengenai kandungan antara susu formula

bayi dan ASI terdapat perbedaan pendapat hal tersebut disebabkan oleh

tingkat pendidikan dan wawasan dari ibu nifas itu sendiri.

Terkait tawaran promosi dari produk susu formula bayi didapatkan

sebagian besar ibu nifas yang diteliti pernah mendapatkan promosi

tersebut dari produsen susu. Ibu nifas selama dirawat di Rumah Sakit

tempat obyek penelitian sudah pernah diberikan penjelasan dari tenaga

kesehatan tentang penggunaan susu formula yang hanya diperbolehkan



125

apabila ada masalah indikasi medis dan tidak boleh langsung diberikan

setelah bayi lahir.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi Dan Produk Bayi Lainnya

disebutkan bahwa pemberian susu formula bayi berdasarkan indikasi

medis dilakukan dalam hal:

a. Bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus;

b. Bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dengan jangka

waktu terbatas;

c. Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena

harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan

medis;

d. Kondisi medis ibu dengan HbsAg (+), dalam hal Bayi belum diberikan

vaksinasi hepatitis yang pasif dan aktif dalam 12 (dua belas) jam; dan

e. Keadaan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

Pemberian susu formula dan produk bayi lainnya atas indikasi

medis yang dilakukan oleh petugas kesehatan diutamakan untuk

penyelamatan nyawa. Memberikannya juga harus dengan menggunakan

resep dokter. Untuk produk susu formula bayi adalah susu yang memang

secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai

berusia 6 (enam) bulan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 Peraturan

Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI
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Eksklusif yang menyatakan bahwa dalam hal pemberian ASI Eksklusif

tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1), bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi sesuai

dengan kondisi bayi. Lebih lanjut yang dimaksud dengan ibu tidak ada dan

ibu terpisah dari bayi adalah ibu meninggal dunia, ibu tidak diketahui

keberadaannya, ibu terpisah dari bayi karena ada bencana atau kondisi

lainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat

memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.104

Sebenarnya Tenaga kesehatan menghadapi keadaan dilema dimana

adanya aturan yang melarang tenaga kesehatan mempromosikan susu

formula bayi lebih ditekankan kepada tenaga kesehatan, padahal dalam hal

ini faktor dari produsen dan ibu itu sendiri sangat besar. Tidak ada sanksi

yang tegas terhadap produsen yang melakukan promosi susu formula tidak

sesuai aturan. Produsen harus diberi aturan ketat dalam menyalurkan susu

formula bayi, dan tenaga kesehatan tidak bisa berbuat banyak ketika

keputusan untuk menggunakan susu formula bayi kembali kepada ibu.

Oleh karena itu, pihak Rumah Sakit membuat surat pernyataan yang berisi

tentang permintaan ibu untuk memberikan susu formula bayi kepada

anaknya. Surat penyataan ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang

akan menimbulkan kerugian di kedua belah pihak.

Hal ini sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi

104 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
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Lainnya yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi indikasi medis, dokter

atau rumah sakit harus mendapat persetujuan ibu bayi/keluarganya terlebih

dulu untuk memberikan susu formula. Persetujuan itu diberikan setelah ibu

bayi/keluarganya mendapatkan penjelasan dan peragaan terlebih dulu atas

penggunaan dan penyajian susu formula.

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012

tentang Pemberian ASI Eksklusif bukan hanya mengatur larangan

mempromosikan susu formula bayi oleh tenaga kesehatan tetapi juga

larangan terhadap produsen atau distributor susu formula bayi yang

dianggap melakukan kegiatan yang dapat menghambat program

pemberian ASI Eksklusif berupa:

a. Pemberian contoh produk susu formula bayi dan/atau produk bayi

lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada  penyelenggara

Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan, ibu hamil, atau ibu

yang baru melahirkan.

b. Penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi ke rumah-

rumah.

c. Pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk

apapun atas pembelian susu formula bayi sebagai daya tarik penjual.

d. Penggunaan Tenaga Kesehatan untuk memberikan informasi tentang

susu formula bayi kepada masyarakat. (Setiap tenaga kesehatan,

penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan

pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan
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termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari

produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi

lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI

Eksklusif.

e. Pengiklanan susu formula bayi yang dimuat dalam media massa, baik

cetak maupun elektronik, dan media luar ruang (Ketentuan larangan

pada poin e yang disebutkan di atas dikecualikan jika dilakukan pada

media cetak khusus tentang kesehatan setelah memenuhi persyaratan

yaitu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan dan memuat

keterangan bahwa susu formula bayi bukan sebagai pengganti ASI).105

Ketentuan Pasal 19 PP Nomor 33 Tahun 2012 mengenai larangan

terhadap produsen atau distributor susu formula bayi yang dianggap

melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI

Eksklusif tidak terdapat dalam Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun

2014. Larangan bagi produsen atau distributor susu formula dan/atau

produk bayi lainnya juga tercantum dalam Pasal 21 Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu

Formula Bayi dan Produk Lainnya.

Untuk bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi

kepada tenaga kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan organisasi profesi di

bidang kesehatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 22 PP ASI jo. Pasal 17

105 Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
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Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa

bantuan hanya diterima untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan,

penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan

lainnya yang sejenis yang dilakukan dengan ketentuan:

a. Secara terbuka

b. Tidak bersifat mengikat

c. Hanya melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan

Pendidikan Kesehatan, dan Organisasi Profesi di bidang kesehatan

d. tidak menampilkan logo dan nama produk Susu Formula Bayi dan/atau

produk bayi lainnya pada saat dan selama kegiatan berlangsung yang

dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif 106

Menurut Pasal 14 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 33

Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Pasal 14 Permenkes

15/2014 jo. Pasal 35 ayat (1) Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014

mengatur tentang setiap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan

ketentuan-ketentuan dalam aturan yang menghambat pemberian ASI

eksklusif terutama yang melakukan promosi susu formula bayi pada ibu

maka akan dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang

berupa:

a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis;

c. Pencabutan izin.107

106 Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
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Selanjutnya disebutkan bahwa setiap penyelenggara Fasilitas

Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam

pencapaian pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal dengan

memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau

anggota keluarga bayi yang bersangkutan dan melakukan promosi susu

formula dengan menawarkan dan menyimpan susu formula bayi akan

dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

a. Teguran lisan;dan/atau

b. Teguran tertulis108

Menurut Pasal 8 Permenkes Nomor 15 Tahun 2014, dugaan

pelanggaran terhadap tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan

kesehatan terjadi berdasarkan laporan yang berasal dari pengaduan, hasil

monitoring dan evaluasi. Selanjutnya dalam Pasal 20 dijelaskan apabila

dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, kepala dinas

kesehatan kabupaten/kota, Menteri, menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendidikan, atau kementerian/lembaga

terkait yang mengeluarkan izin mengenakan sanksi teguran lisan. Setiap

teguran lisan dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali, untuk jangka waktu

masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja. Teguran lisan dibuat dalam bentuk

tertulis.

107 Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI
Eksklusif
108 Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI
Eksklusif
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Selanjutnya dalam Pasal 21 menyebutkan apabila sampai dengan

berakhirnya teguran lisan ketiga Tenaga Kesehatan, Penyelenggara

Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan,

Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan

Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya yang

terkena sanksi administratif tidak mematuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, Menteri,

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan, atau kementerian/lembaga terkait yang mengeluarkan izin

mengenakan sanksi teguran tertulis. Setiap teguran tertulis dikenakan

paling banyak 3 (tiga) kali, untuk jangka waktu masing-masing 14

(sepuluh) hari kerja.

Selanjutnya dalam Pasal 22, apabila sampai dengan berakhirnya

teguran tertulis ketiga Tenaga Kesehatan yang terkena sanksi administratif

tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kepala

dinas kesehatan kabupaten/kota, Menteri, atau menteri/kepala lembaga

terkait yang mengeluarkan izin mengenakan sanksi pencabutan izin. Tata

cara pengenaan sanksi pencabutan izin dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 26 menyatakan bahwa pelapor atau terlapor dapat

mengajukan keberatan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota,

Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan, atau kementerian/lembaga terkait yang mengeluarkan izin atas
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sanksi administrasi yang diterima. Pengajuan keberatan harus disertai

alasan keberatan. Jangka waktu pengajuan keberatan harus diajukan paling

lama 7 (tujuh) hari kerja sejak sanksi administrasi diterima.

Sanksi administrasi tidak ditujukan pada konsumen pada umumnya,

tetapi justru kepada pengusaha, baik itu produsen maupun para penyalur

hasil-hasil produknya. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan

yang diberikan Pemerintah RI kepada pengusaha/penyalur tersebut. Jika

terjadi pelanggaran, izin-izin itu dapat dicabut secara sepihak oleh

Pemerintah. Sanksi administratif seringkali lebih efektif dibandingkan

dengan sanksi perdata atau pidana. Ada beberapa alasan untuk mendukung

pernyataan ini.

Pertama, sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan

sepihak. Dikatakan demikian karena penguasa sebagai pihak pemberi izin

tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak manapun.

Persetujuan, kalaupun itu dibutuhkan, mungkin dari instansi-instansi

Pemerintah terkait. Sanksi administratif juga tidak perlu melalui proses

pengadilan. Memang, bagi pihak yang terkena sanksi ini dibuka

kesempatan untuk membela diri, antara lain mengajukan kasus tersebut ke

Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi sanksi itu sendiri dijatuhkan terlebih

dalu, sehingga berlaku efektif.

Kedua, sanksi perdata dan/atau pidana acapkali tidak membawa

efek jera bagi pelakunya. Nilai ganti rugi dan pidana yang dijatuhkan

mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan yang diraih dari
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perbuatan negatif produsen. Belum lagi mekanisme penjatuhan putusan itu

yang biasanya berbelit-belit dan membutuhkan proses yang lama, sehingga

konsumen sering menjadi tidak sabar. Untuk gugatan secara perdata,

konsumen juga dihadapkan posisi tawar menawar yang tidak selalu

menguntungkan dibandingkan dengan si produsen.

Berdasarkan uraian yang ada didapatkan bahwa implementasi PP

No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif belum berjalan

dengan optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi bayi

terhadap promosi susu formula bayi di Kota Palembang hal tersebut

terlihat dari sistem mekanisme pembinaan, pengawasan, dan penegakan

hukum sanksi yang belum jelas dan tegas dari Pemerintah (Dinas

Kesehatan Kota Palembang), BPOM, dan organisasi profesi kesehatan.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI

Eksklusif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Bayi terhadap

Promosi Susu Formula Bayi di Kota Palembang

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka

menghantarkan kebijakan peraturan kepada masyarakat sehingga

kebijakan dan peraturan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang

diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat

peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut,

misalnya dari sebuah Undang-Undang muncul sejumlah Peraturan

Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan
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sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya

sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang

bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana

mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna

implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya

dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan

badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan

masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran

yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur

proses implementasinya”.109 Implementasi suatu peraturan pasti terdapat

faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya

khususnya mengenai implementasi PP No. 33 Tahun 2012 tentang

Pemberian ASI Eksklusif.

Van Meter dan Van Horn menyatakan keberhasilan suatu

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:110

a. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan;

Standar dan sasaran kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah

Kota Palembang sebagai bentuk implementasi PP No. 33 Tahun 2012

dan Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2014 adalah adanya program

109 Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. Implementation and Public Policy, Scott Foresman
and Company, USA, 1983, hlm 139.

110 Van Meter and Van Horn, 1975, The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework,
Amsterdam: Van Meter and Van, hal. 142
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dari Dinas Kesehatan Kota Palembang dalam implementasi peraturan

tersebut, antara lain:

1) Mengadakan program kegiatan sosialisasi seputar ASI Eksklusif

(PP ASI, manfaat ASI, dll) melalui kegiatan seminar dan pelatihan,

sosialisasi tema kesehatan ASI di media cetak dan media massa di

Kota Palembang.

2) Melakukan kerjasama banyak pihak khususnya organisasi bidang

kesehatan dalam mendukung program ASI Eksklusif, kerjasama

lintas program (surkesus) sejenis program usaha kesehatan pekerja

dimana dilakukan pembinaan di perusahaan yang memiliki tenaga

kerja wanita agar pekerja wanita dapat terpenuhi haknya untuk

menyusui dan mendapatkan fasilitas khusus menyusui.

3) Membentuk swadaya masyarakat kelompok pendukung ASI seperti

Ayah ASI dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan

manfaat ASI Eksklusif.

4) Mengadakan kegiatan pelatihan teknis konseling dan konselor di

fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, bidan

praktik mandiri).

b. Sumber daya;

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung

dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Hambatan

yang dihadapi dalam upaya implementasi Peraturan Pemerintah

tersebut adalah:
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1) Faktor kurangnya pengetahuan ibu tentang menyusui.

2) Kurangnya tenaga konselor terlatih di rumah sakit.

3) Dukungan dari pemerintah yang masih seadanya belum maksimal.

c. Karakteristik dan organisasi pelaksana;

Tantangan menghadapi banyaknya promosi produk susu

formula dengan tawaran yang menarik perhatian adalah harus dengan

lebih menguatkan sosialisasi promosi ASI Eksklusif serta memberikan

pengetahuan mengenai keunggulan dan kebaikan ASI dibandingkan

susu formula serta meningkatkan kejasama dan koordinasi dengan

aparat penegak hukum dalam memantau promosi tersebut. Untuk

pelaporan masih belum efektif hanya berdasar menunggu adanya

pengaduan dari masyarakat, tetapi Dinas Kesehatan berupaya

mengingatkan dan memantau penggunaan susu formula di fasilitas

pelayanan kesehatan dan akan bertindak tegas apabila terdapat oknum

tenaga kesehatan yang melanggar.

d. Sikap para pelaksana;

Dalam menghadapi tantangan promosi harus didasari dari

komitmen mendukung program ASI Eksklusif yang dicanangkan

pemerintah sehingga tidak tertarik akan keuntungan semata dari

promosi susu formula. Peraturan larangan promosi susu formula dan

penggunaannya dipajang pada dinding rumah sakit guna memberikan

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan adanya sanksi tegas

larangan tersebut karna dapat menghambat program ASI Eksklusif.
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Lebih gencar lagi mempromosikan kebaikan ASI dibandingkan susu

formula. Keseimbangan promosi akan ASI dapat menjadi strategi yang

baik untuk memberikan pengetahuan kepada ibu menyusui.

e. Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan;

Dalam implementasi kebijakan khususnya PP No. 33 Tahun

2012 dan Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2014, Pemerintah Kota

Palembang selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam segala

hal yang berkaitan dengan pemberian ASI Eksklusif. Hal tersebut

dilaksanakan agar hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan

tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja

implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van

Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut

mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat

menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula

memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan kenyataan

dilapangan serta teori yang dipakai terkait dengan faktor pendukung dalam

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian

ASI Eksklusif di Kota Palembang, didapatkan bahwa Kota Palembang
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telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian

ASI Eksklusif, dimana sebelumnya juga telah ada Perwali No. 60 Tahun

2012 yang mengatur pemberian ASI Eksklusif di Kota Palembang.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif

tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 33

Tahun 2012 tentang ASI Eksklusif.

Dinas Kesehatan Kota Palembang dalam implementasi peraturan

tersebut memiliki program dimana Dinas Kesehatan berupaya melakukan

pembinaan dan pemantauan ketersediaan fasilitas khusus menyusui

diseluruh tempat Kota Palembang serta membuka layanan pengaduan bagi

masyarakat agar dapat ditindaklanjuti. Adapun faktor pendukung

menghadapi tantangan promosi susu formula yakni telah dilaksanakannya

pencatatan dan pelaporan pada rekam medik dalam penggunaan susu

formula oleh tenaga kesehatan ataupun fasilitas kesehatan serta bekerja

sama dengan berbagai pihak dalam mengawasi kegiatan promosi susu

formula yang dapat menghambat keberhasilan program ASI Eksklusif.

Komitmen dan kesadaran diri dari tenaga kesehatan dan fasilitas

kesehatan sangat diharapkan dalam mendukung program ASI Eksklusif ini

sehingga tidak mudah tertarik dalam kegiatan promosi susu formula bayi.

Adapun kegiatan sosialisasi dari Dinas Kesehatan dengan

menyebarkan/menempelkan leaflet berisikan aturan sanksi denda bila

menghambat pemberian ASI Eksklusif hal ini bertujuan untuk memberikan

edukasi kepada masyarakat.
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Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan kenyataan

dilapangan serta teori yang dipakai terkait dengan faktor penghambat

dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang

Pemberian ASI Eksklusif di Kota Palembang, didapatkan bahwa faktor

sosial dan budaya masyarakat, ibu yang bekerja, kurangnya tenaga

konselor terlatih di rumah sakit, kurangnya dukungan partisipasi

masyarakat khususnya keluarga akan ASI Eksklusif sehingga tidak adanya

laporan keluhan yang bisa ditindaklanjuti, kurangnya SDM dalam

melakukan pemantauan kunjungan ke seluruh fasilitas sarana prasarana di

Kota Palembang, pengaruh paparan iklan promosi susu formula yang dapat

merubah sikap ibu, penegakan hukum yang kurang tegas dimana belum

ada kejasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam

memantau promosi susu formula, sosialisasi peraturan yang kurang kepada

masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu manfaat peraturan tersebut.

3. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Palembang dalam Implementasi

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI

Eksklusif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Bayi terhadap

Promosi Susu Formula Bayi di Kota Palembang

Tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul

pertanggungjawaban dan hingga memikul kerugian (bila dituntut atau jika

dituntut) baik dalam kaitan dengan hukum maupun dalam administrasi.111

Sedangkan pemerintahan diletakkan dalam dua arti yaitu arti luas dan

111 Nasution, 2011, Pertanggungjawaban Gubernur dalam Negara Kesatuan Indonesia, Jakarta:
PT. Sofmedia, hal. 48.



140

sempit.112Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau

aktivitas penyelenggara negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-

alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana

digariskan oleh konstitusi. Pengertian seperti ini mencakup kegiatan atau

aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh Eksekutif, Legislatif

dan Yudikatif dalam suatu organisasi kekuasaan yang disebut negara.

Pengertian Pemerintahan dalam arti sempit tidak lain adalah aktivitas atau

kegiatan yang diselenggarakan oleh organ pemegang kekuasaan eksekutif

sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh

Presiden ataupun Perdana Menteri sampai dengan level birokrasi yang

paling rendah tingkatannya. Dengan kata lain, penyelenggaraan tugas dan

fungsi Administratuur atau bestuur yang disebut sebagai pemerintahan

dalam arti sempit.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap

penyelenggaraan perlindungan anak khususnya berkaitan dengan

pelayanan dasar kesehatan hal ini telah diatur di dalam ketentuan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal

12 Ayat (1) huruf b dan Pasal 12 Ayat (2) huruf b. Tanggung jawab

pemerintah dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai tanggung jawab

memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Pemberian ASI Eksklusif. Peran pemerintah dalam rangka pemberian ASI

Eksklusif secara tegas dinyatakan dalam Pasal 129 ayat (1) Undang-

112 B. Hestu C. Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma
Jaya Yogyakarta, hal. 119.
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Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan

bahwa Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam

rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara

eksklusif. Mengenai tanggung jawab pemerintah juga diatur dalam Pasal

14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang

menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan,

mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan

upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap

konsumen dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang baik, termasuk

pelayanan tenaga kesehatan dalam pemberian informasi tentang ASI

Eksklusif, dimana semakin maraknya promosi susu formula bayi. Untuk

melindungi masyarakat dari adanya promosi susu formula yang

menghambat pemberian ASI Eksklusif, pemerintah telah menetapkan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 mengenai Pemberian

ASI Eksklusif pada 1 Maret 2012. Tanggung jawab Pemerintah khususnya

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam program pemberian ASI

Eksklusif diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33

Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan Pasal 3 Perda Kota

Palembang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif

meliputi:

a. Melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian

ASI Eksklusif;
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b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI

Eksklusif dalam wilayah Kota;

c. Memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam wilayah Kota;

d. Menyediakan tenaga konselor menyusui di Failitas Pelayanan

Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala Kota;

e. Membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan

pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana

umum dan kegiatan di masyarakat dalam wilayah Kota;

f. Menyediakan tenaga konselor menyusui di Puskesmas dan Rumah

Sakit Umum Daerah sedangkan untuk rumah sakit swasta, rumah sakit

bersalin dan bidan praktek swasta diwajibkan menyediakan tenaga

konselor;

g. Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

h. Menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas

penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam wilayah Kota. 113

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan kenyataan

dilapangan serta teori yang dipakai terkait dengan tanggung jawab

pemerintah dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012

tentang Pemberian ASI Eksklusif di Kota Palembang, didapatkan bahwa

Pemerintah Kota Palembang telah menjalankan tanggung jawabnya dalam

113 Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
dan Pasal 3 Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif.



143

mendukung pelaksanaan program ASI Eksklusif sesuai Pasal 5 Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif

dan Pasal 3 Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Pemberian ASI Eksklusif yakni diantaranya melaksanakan kebijakan

nasional dengan menerbitkan Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Pemberian ASI Eksklusif untuk mendukung program ASI

Eksklusif di Kota Palembang.

Pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Kesehatan Kota

Palembang telah melaksanakan advokasi dan sosialisasi program

pemberian ASI Eksklusif kepada masyarakat, tenaga kesehatan, dan

fasilitas kesehatan dengan mengadakan berbagai seminar mengenai ASI

Eksklusif, membentuk gerakan kelompok pendukung ASI, melakukan

promosi kesehatan setiap bulannya melalui radio dan tv swasta di Kota

Palembang. Dinas Kesehatan telah melakukan kerja sama dengan beberapa

pihak dalam program ASI Eksklusif diantaranya organisasi profesi

kesehatan, kerjasama lintas program (surkesus) sejenis program usaha

kesehatan pekerja dimana dilakukan pembinaan di perusahaan yang

memiliki tenaga kerja wanita dapat terpenuhi haknya untuk menyusui dan

mendapatkan fasilitas khusus menyusui.

Pelatihan teknis konseling menyusui juga telah dilaksanakan oleh

Dinas Kesehatan namun dalam pelaksanaannya baru diadakan beberapa

kali saja dan belum rutin terjadwal. Dinas Kesehatan telah menyediakan

tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan namun
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sebarannya belum merata karena jumlah tenaga konselor yang dimiliki

hanya 52 orang sehingga hanya beberapa tempat saja yang tersedia tenaga

konselor dan untuk sarana umum masih belum terdapat tenaga konselor.

Ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan

pemberian ASI Eksklusif dilakukan Dinas Kesehatan melalui kegiatan

promosi kesehatan di radio dan tv swasta di Kota Palembang, penyebaran

leaflet/poster berisikan kebaikan manfaat ASI serta membuka layanan

pengaduan masyarakat terkait ASI Eksklusif di Kota Palembang.

Pemerintah Kota Palembang dan Dinas Kesehatan telah berupaya

dalam pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pencapaian

program ASI Eksklusif dengan melalui forum pemantauan dari posyandu

yang kemudian melaporkan pada puskesmas. Ditingkat puskesmas, data

diolah lalu setiap bulan dilaporkan pada Dinas Kesehatan. Evaluasi

dilakukan oleh Dinas Kesehatan khususnya bagian gizi dimana dilakukan

monitoring setahun 2 kali di bulan februari dan agustus pada saat bintek

dan setiap akhir periode program pada saat evaluasi program gizi secara

keseluruhan.

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang khususnya

dalam menghadapi promosi susu formula bayi juga tercantum di dalam

Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi

Lainnya yaitu :
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a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan

pentingnya pemenuhan gizi pada bayi dengan memberikan ASI

Eksklusif;

b. Membina dan mengawasi periklanan dan promosi Susu Formula Bayi

dan Produk Bayi Lainnya;

c. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan Susu Formula Bayi dan

Produk Bayi Lainnya di masyarakat dan dalam situasi darurat dan/atau

bencana;

d. Meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat tentang penggunaan

Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya secara aman; dan

e. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat.114

Terkait tanggung jawab pemerintah terhadap promosi susu

formula bayi yang dapat mempengaruhi program ASI Eksklusif Dinas

Kesehatan telah berupaya melakukan pembinaan kepada tenaga kesehatan

dan fasilitas kesehatan akan larangan mempromosikan susu formula bayi,

monitoring baru dilakukan hanya beberapa kali di beberapa fasilitas

pelayanan kesehatan dan tempat umum ataupun tempat perbelanjaan, dan

pengawasan masih kurang efektif karena mengandalkan pengaduan dari

masyarakat bahkan dalam pengawasannya Dinas Kesehatan Kota

Palembang belum bekerja sama dengan pihak BPOM.

Pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Kesehatan Kota

Palembang secara keseluruhan telah melaksanakan tanggung jawabnya

114 Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013
tentang Susu Formula Bayi Dan Produk Bayi Lainnya
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sesuai Peraturan ASI Eksklusif walaupun dalam implementasinya masih

terdapat kekurangan dan belum berjalan optimal khususnya tanggung

jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi bayi terhadap

promosi susu formula karena belum ada bentuk sanksi yang tegas dan

nyata dalam pelaksanaannya akibat kendala kurangnya koordinasi dengan

instansi terkait.

Berdasarkan uraian yang ada dapat dinyatakan bahwa tanggung

jawab pemerintah dalam implementasi PP No. 33 Tahun 2012 tentang

Pemberian ASI Eksklusif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bayi

terhadap promosi susu formula bayi di Kota Palembang adalah tanggung

jawab dalam menjalankan Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Pemberian ASI Eksklusif sebagai tindak lanjut dari Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif

dan dalam memberikan perlindungan hukum bagi bayi terhadap promosi

susu formula pemerintah bertanggung jawab menjalankan penerapan

sanksi yang tegas dan nyata bagi yang melanggar dan menghambat

pemberian ASI Eksklusif.


