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RANGKUMAN 

 

Pemerintah dalam pemberian ASI Eksklusif ditandai dengan keluarnya 

beberapa peraturan perundangan mengenai berbagai aturan yang bertujuan untuk 

menyukseskan program pemberian ASI Eksklusif. Program tersebut diutamakan 

untuk menekan angka kasus balita dengan gizi buruk dan angka kematian anak di 

Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut telah berlaku namun dalam 

implementasinya di lapangan banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh 

tenaga kesehatan, perusahaan susu formula, badan usaha berupa toko retail, mini 

market, supermarket dan pusat perbelanjaan lainnya.  

Di saat peraturan-peraturan mengenai program pemberian ASI berjalan, 

Surabaya yang merupakan kota metropolis terbesar kedua di Indonesia dan juga 

sebagai pusat pelayanan kesehatan terbesar di wilayah Indonesia Timur cukup 

banyak menyumbang kasus balita dengan gizi buruk, terutama di wilayah Surabaya 

Utara.  Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

implementasi undang-undang tentang pemberian ASI di Kota Surabaya, khususnya 

di Kecamatan Semampir, Bulak dan Kenjeran dan Mengapa masih terjadi gizi 

kurang-buruk bayi di Kota Surabaya disaat undang-undang tentang Pemberian ASI 

sudah berlaku ditinjau dari ekonomi politik kesehatan. Persoalan tersebut akan 

dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan teori Liberalisasi Pasar. Penelitian ini 

adalah penelitian eksplanatif dengan teknik pengumpulan data wawancara 

mendalam (in-depth interview) dan Kajian studi kepustakaan. 

Hipotesis dalam penelitian ini ditinjau dari ekonomi politik adalah adanya 

liberalisasi pasar susu formula anak di Indonesia tanpa sanksi yang tegas dari 
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pemerintah sesuai peraturan berlaku yang menjadi penghambat utama dalam 

menyukseskan program pemberian ASI Eksklusif di Surabaya Utara pada 

khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Ditengarai kurang tegasnya 

pemerintah dalam memberikan sanksi kepada korporasi industri susu karena dalam 

sistem liberalisasi pasar, peran negara cenderung minim terhadap pasar susu 

formula. Sehingga pemasaran laten atau terselubung dan seringkali bersifat bebas 

sering dilakukan oleh korporasi industri susu di Indonesia. Dampak dari pemasaran 

terselubung dan bebas dari susu formula ini menyebabkan, pertama sebuah budaya 

terbentuk, yaitu budaya bahwa susu formula sama baiknya dengan ASI, sehingga 

banyak para Ibu yang tidak memberikan ASI kepada anaknya, bahkan Ibu dari 

keluarga miskin terpaksa membeli susu formula yang berakibat pada kasus gizi 

buruk pada balita. Kedua, semakin maraknya pemasaran susu formula secara bebas 

di gerai toko retail, mini market, supermarket dan pusat perbelanjaan lainnya di 

Indonesia. 
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