
vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, hidayah, dan kasih sayangNya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan tesis sederhana iniu dengan judul Ekonomi Politik Kesehatan 

Dalam Liberalisasi Pasar Susu Formula Untuk Balita (Studi Kasus Tentang Tingkat 

Gizi Buruk Pada Balita Di Kecamatan Semampir, Bulak dan Kenjeran Kota 

Surabaya). Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

magister di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. 

Keberadaan berbagai peraturan mengenai pemberian ASI di Indonesia telah 

berlaku namun dalam implementasinya negara tidak sanggup menegakkan 

peraturan tersebut. Banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan dan badan usaha seperti toko, mini market, supermarket dan korporasi 

susu formula dalam mendistribusikan secara laten dan bebas di Indonesia, sehingga 

berdampak pada tingkat gizi buruk pada balita di Indonesia, khususnya di wilayah 

Surabaya Utara. Kompleksitas tersebut merupakan konsekuensi dari pasar bebas 

atau liberalisasi pasar susu formula yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia 

untuk mendapatkan keuntungan materi semata tanpa menghiraukan kualitas 

kesehatan rakyatnya, khususnya balita Indonesia. 

Karya sederhana ini berhasil diselesaikan atas bantuan dan dukungan semua 

pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih sebesar-besarnya kepada: 

 Allah SWT yang selalu memberikan kekuatan dan keteguhan hati untuk 

terus berikhtiar. Betapa besar keagunganMu Ya Rahman, Ya Rahim, Ya 

Nur. 

 Ibu yang selalu menyayangiku dan mendukungku dari segala aspek apapun. 

Perempuan bak lautan, yang senantiasa memeras madu kasihnya, agar aku 

meneguk setetes kehidupannya. 

 Ayahku, lelaki bak samudera yang senantiasa mengurungkan suapan nasi 

ke mulutnya, agar aku lebih dahulu memakannya. Yang selalu 
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mendukungku menempuh pendidikan sebaik-baiknya dan selalu setia 

mengantar dan menjemputku. 

 Adikku, Yanuar Arifin, terima kasih atas dukungan dan hiburan di setiap 

harinya. 

 Suamiku, yang dengan ikhlas membantu sebisanya untuk mendukungku 

menempuh pendidikan sebaik-baiknya. 

 Anakku, Zaidan Fayyadh Ha’il, belahan jiwaku sepanjang masa yang selalu 

memberikan semangat untuk mencapai pendidikan yang tinggi. 

 Bu Siti Aminah (DR. Siti Aminah, Dra, MA) dan Pak Pri (Priyatmoko, Drs, 

MA) selaku pembimbing satu dan dua dalam proses menulis tesis, terima 

kasih  telah bersedia menjadi dosen pembimbing Saya selama ini. Terima 

kasih atas ilmu dan bimbingannya selama ini. 

 Buat Kajur S-2 Ilmu Politik, Pak Budi (Prof. DR. Budi Prasetyo, Drs, M.Si) 

yang selalu membantu dan memberikan ilmunya selama ini, dan dosen-

dosen S2 ilmu lainnya, terima kasih juga atas ilmu yang telah diberikan. 

 Buat sahabat-sahabatku selama masa kuliah di grup “Pasukan Kegelapan”: 

Rizca; yang selalu mendorong untuk terus berkarya dan menyelesaikan 

tesis, Tami, Fajar Muharram, Fajar Ismail, Ratna Fawita, Pak Bima. Mbak 

Rifa, Mas Fretz, Mas Sandom, Mas Halim, Mbak Yasmin, Mbak Nailis, 

Mas Novi, Mas Erwin, Pak Renal, Mbak Wulan, Mbak Farida, Mas Anang, 

Mas Satriyo, Mbak Fila, Mas Hendik, Mas Bonny dan lain-lain, kenangan 

bersama kalian tak akan terlupa selama berjuang bersama-sama,  senang dan 

duka dalam menempuh pendidikan di S-2 Ilmu Politik Universitas 

Airlangga Surabaya. 

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikanNya pada 

orang-orang yang ada disekelilingku, Amien 

 

         -Lilies- 
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