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Perihal : Kebijakan Pemberian Susu Formula

Bagi Bayi dan Anak Korban Bencana

Gempa Bumi dan Tsunami di Palu-Donggala

Sulawesi Tengah

Yth:

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

di Jalan RA Kartini No 11, Palu.

Sehubungan dengan bantuan susu formula dari berbagai pihak sebagai wujud

kepedulian dan rasa simpati terhadap korban bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan

Donggala, Provinsi Sulawesi Selatan, perlu kamisampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik lndonesia Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang

Perlindungan Anak menyatakan bahwa upaya perlindungan anak dilakuan

untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Z. Resolusi ke 47 World Heatth Assembty (WHA) tahun 1994 tentang penanggulangan

bencana menYatakan bahwa:

a. petugas harus melindungi, mempromosikan, dan mendukung ibu agar tetap

menyusui.

b. Mengingat dalam keadaan bencana, air bersih dan bahan bakar sangat

terbatas, maka menyusui menjadi sangat penting karena merupakan cara

pemberianmakananpadabayipa|ingutama,amandanoptimal.

penggunaan air yang tidak bersih untuk penyiapan susu formula akan

meningkatkan risiko kejadian diare dan penyakit infeksi lainnya pada bayi dan

balita.

c. Menyadari bahwa ada situasi tertentu dimana pengganti ASI mungkin

diperlukan, wHA 47 (1g94) ayat2 butir 3 merekomendasikan bahwa pengganti

ASIhanyadiberikanjikasemuakondisiberikutber|aku:

1)|butidakada/adaindikasimedis/upayare|aktasigaga|;

2) Pasokan dilanjutkan selama bayi yang bersangkutan membutuhkannya;



3) Pasokan tidak digunakan sebagai promosi penjualan produk

(misalnya: harus tidak ada tampilan merk, nama atau logo

oerusanaan).

3. Panduan Operasional Pemberian Makanan Bayi dan Anak pada Situasi

Bencana (WHO,2007) menyatakan dengan tegas bahwai

"Sumbangan (gratis) atau subsidi pasokan pengganti ASI (misalnya formula)

harus dihindari. Tidak boleh ada sumbangan botol dan dot dalam situasi

darurat. Semua donasi yang befupa pengganti ASl, botol, dan dot harus

ditempatkan dibawah pengawasan dan pemantauan intitusi tunggal yang

datunjuk pemerintah".

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Jahun 2012 tentang pemberian ASI
Eksklusif, pasal 18 ayat 3 menyebutkan bahwa:

'Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara fasilitas perayanan

kesehatan dapat menerima bantuan formula bayi dan/atau produk bayi
lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari
Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat".

5. Global Strategy for lnfant and young Chitd Feedir,g, WHO-UNICEF 2003,
menyatakan bahwa pola pemberian makanan yang terbaik bagi bayi dan
anak umur di bawah 2 tahun adalah:

a. Menyusui bayi segera setelah lahir dalam satu jam pertama.

b. Memberikan hanya air susu ibu saja atau pemberian ASI secara
eksklusif sejak lahir sampai bayi berumur 6 butan.

c. Memberikan makanan pendamping air susu ibu (Mp-ASl) mulai umur 6
outan,

d. Menyusui dilanjurkan sampai anak beumur 24 bulan atau lebih.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami samDatKan
kebijakan Kementerian Kesehatan Rl dalam pemberian Susu Formula Bagj Bayi
dan Anak Korban Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di palu _ Donggala, Sulawesi
Tengah, sebagai berikut:

1. Petugas harus melindungi, mempromosikan dan mendukung ibu agar rerap
menyusui,

2. Semua donasi yang berupa pengganti ASl, botol, dan dot harus ditemDatkan
dibawah pengawasan dan pemantauan Dinas Kesehatan provinsi/Kab/Kota
setemoat.



5.

6.

7.

Pemberian susu formula harus dengan pengawasan petugas kesehatan

dengan penjelasan cara penyiapan dan pemberian yang baik dan benar,

Pemberian susu formula harus disertai air minum dalam kemasan (AMDK)

karena tidak tersedia air bersih dan bahan bakar untuk memasak,

Pemberian susu formula menggunakan cangkir atau gelas karena mudah

dibersihkan. Botol dan dot tidak dianiurkan karena sulit dibersihkan dan

mudah terkontaminasi,

Pemberian susu formula pada bayi dan anak dibawah 24 bulan bersifat

sementara sampai ibu bisa menyusui kembali kecuali bayi piatu, bayi yang

sejak lahir tidak diberi ASI dan ibu sakit berat,

Susu formula dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan makanan
padat gizi seperti kue basah atau puding terutama diberikan kepada balita,

ibu hamtl dan lansia,

Bantuan susu formula sekurang-kurangnya mempunyai masa kadaluwarsa 1

tahun lagi terhitung sejak tanggal didistribusikan.

Demikian hal penting yang dapat kami sampaikan. Sebagai tindak lanjut,
kami mohon bantuan Saudara dapat menyebarluaskan kepada para petugas
kesehatan, mitra pemerintahan, lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat dan
masyarakat luas.

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Jenderal Kesehatan Masyarakat
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Tembusan:
'1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal pelayanan Kesehatan;
3. Kepala Perwakilan WHO Indonesia;
4. Kepala Perwakilan UNICEF lndonesia.
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