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Yogyakarta, 20 Februari 2020 – Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah 

menetapkan salah satu fokus utama kerja dalam periode kedua kepemimpinannya, yakni 

membangun SDM unggul. Berbagai rencana strategis pemerintah telah disiapkan untuk 

memastikan angka kasus kekerdilan (stunting) bisa ditekan sesuai target: menurun 10% dalam 

lima tahun mendatang.  

 

Selain alokasi anggaran dibidang kesehatan, penguatan program promotif dan preventif lewat 

pemenuhan gizi dan imunisasi balita, serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat 

untuk menekan angka penyakit tidak menular. Konvergensi penurunan stunting pun diperluas di 

260 kabupaten/ kota.  Salah satu yang menjadi daerah sasaran nasional penekanan angka kasus 

stunting tahun ini adalah Kabupaten Bantul. Sampai akhir tahun lalu terdapat sebanyak 3.725 

bayi di lima tahun (balita) yang mengalami stunting atau sekitar 7,73% dari total 58.000 balita. 

Kondisi ekonomi serta buruknya pola asuh menjadi penyumbang gizi buruk di kabupaten ini.  

 

Salah satu intervensi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman 

masyarakat mengenai gizi anak. Berbagai studi menunjukkan pengetahuan gizi sangat 

mempengaruhi persepsi, pemilihan, dan pola makan masyarakat. Sayangnya, literasi gizi di 

Indonesia masih rendah, mengakibatkan banyak terjadi mispersepsi dan orang tua yang keliru 

memberikan asupan gizi untuk anak.  

 

Pengetahuan tentang susu misalnya. Sebagian masyarakat beranggapan semua susu adalah 

sama. Bahkan setiap minuman yang berwarna putih pun diasumsikan sebagai susu yang dapat 

memenuhi kebutuhan anak. Oleh karena itu regulasi dan pengawasan pangan oleh pemerintah 

yang dalam hal ini adalah BPOM dan juga kontrol sosial dan edukasi oleh organisasi juga 

memegang peran penting. 

 

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang kepedulian terhadap upaya peningkatan kesehatan 

masyarakat, Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI) dan PP Muslimat NU sejak 

tahun 2018 yang lalu telah berkomitmen melakukan edukasi gizi dan cara bijak mengkonsumsi 

susu kental manis untuk masyarakat diberbagai daereh di Indonesia. Selain untuk turut 

mendukung kampanye pemerintah melalui pembatasan gula garam lemak (GGL), juga sebagai 

tindak lanjut advokasi mengenai susu kental manis yang menjadi polemik sejak 2018 yang lalu, 

dengan ditemukannya balita gizi buruk yang mengkonsumsi susu kental manis sejak bayi. Satu 

diantaranya meningnggal.  

 

Menindaklanjuti temuan tersebut YAICI bekerjasama dengan Yayasan Peduli Negeri (YPN) 

Makassar dan Stikes Ibnu Sina batam melakukan survey tentang Persepsi Masyarakat tentang 

Susu Kental Manis di Batam dan Kendari. Hasilnya, sebanyak 97% ibu di Kendari dan 78% ibu di 



Batam memiliki persepsi bahwa susu kental manis adalah susu yang bisa di konsumsi layaknya 

minuman susu untuk anak.  

 

“Kami juga melakulakukan di beberapa kota lainnya seperti Batam, Aceh, Sulawesi Utara dan 

Manado, hasilnya kurang lebih sama, masyarakat masih beranggapan bahwa susu kental manis 

adalah susu. Salah satu penyebabnya adalah pengaruh iklan susu kental manis di televisi yang 

selama bertahun-tahun dicitrakan sebagai minuman bergizi untuk keluarga,” jelas Ketua Harian 

YAICI, Arif Hidayat.  

 

Menindaklanjuti perdebatan mengenai susu kental manis, BPOM akhirnya mengeluarkan 

kebijakan yang mengatur tentang label, iklan dan penggunaan susu kental manis yang tertuang 

pada PerBPOM No 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, yaitu pada pasal 54 yang 

menyatakan bahwa susu kental manis bukan untuk anak dibawah 12 bulan serta pasal 67 point 

W dan X yang mengatur larangan pernyataan/ visualisasi yang menampilkan anak dibawah usia 5 

(lima) tahun.  

 

“Kami mengapresiasi langkah BPOM tersebut dengan kebijakan yang telah ditetapkannya. Meski 

kami masih melihat terdapat celah-celah bagi produsen, namun kami berharap BPOM dapat 

lebih berpihak pada konsumen dan masyarakat. Karena itu, YAICI bersama PP Muslimat dan 

mitra lainnya akan ikut serta mengedukasi masyarakat agar tidak lagi memberikan susu kental 

manis sebagai minuman anak dan juga aktif mengawal penerapannya oleh produsen, baik dari 

sisi label maupun iklan di televisi,” jelas Arif Hidayat.  

  

Ketua Bidang Kesehatan Pimpinan Pusat Muslimat NU, dr. Erna Yulia Sofihara, mengatakan PP 

Muslimat NU turut serta mengedukasi masyarakat mengenai gizi dan susu kental manis sebagai 

komitmen untuk menciptakan generasi emas 2045. Sepanjang 2019, sebanyak 2600 kader di 7 

kota telah terpapar pengetahuan tentang gizi dan cara bijak mengkonsumsi kental manis.  

 

“Oleh karena itu, melalui  edukasi ini kami mengharapkan para kader, terutama kader-kader di 

wilayah dengan angka stunting dan gizi buruk yang tinggi dapat lebih proaktif mengedukasi 

masyarakat bahwasannya penggunaan susu kental manis sebenarnya tidak untuk dikonsumsi 

sebagai minuman, terutama pada anak-anak. Susu kental manis adalah toping atau penambah 

rasa pada makanan dan pencampur minuman. Sayangnya masih banyak orang tua yang 

memberikan susu kental manis kepada anak karena mereka belum teredukasi," tutup Erna. 
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