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Pentingnya memberikan ASI sejak dini/ sudah dipahami oleh masyarajat luas// Namun kenyataan yang
ditemui di lapangan/ justru sebaliknya// banyak ibu yang enggan memberikan Air susu kepada bayinya/
dengan alasan kesibukan kerja dan lain sebagainya// Minimnya pemahaman tentang pentingnya poemberian
ASI menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas kesehatan anak di masa sekarang// Oleh sebab itu/
bertempat di Hotel Santika Yogyakarta/ AJI Yogyakarta bersama UNICEF menggelar diskusi tentang ASI
dalam tajuk “ASI versus Susu Bayi”// Acara yang dimoderatori oleh Handewi Pramesti dari UNICEF ini
menghadirkan pembicara antara lain dokter Utami Rusli selaku Ketua Sentra Laktasi Indonesia/ dokter Dien
Sanyoto dari badan Kerja Peningkatan Penggunaan ASI/ dan Anna Winoto dari Nutrition Project Officer
Jakarta// Masing-masing narasumber memaparkan tentang kebijakan pemerintah tentang pemberian ASI di
Indonesia/ pentingnya pemberian ASI sejak dini/ sekaligus memberikan bukti-bukti terbaru hebatnya ASI//
Dokter Dien Sanyoto presentasinya menyatakan bahwa hingga saat ini masih terdapat banyak pelanggaran
kode di Indonesia// Antara lain maraknya pemberian hadiah pada tenaga kesehatan/ menuliskan merk
produk susu pada setiap papan nama bayi yang baru lahir/ iklan susu dan makanan bayi yang semakin
gencar di media/ padahal sudah jelas-jelas dilarang//
===== cuplikan Presentasi dr. Dien Sanyoto (pake baju item, tua)====
Sementara itu/ Anna Winoto menjelaskan pentingnya pemberian ASI dengan latar belakang temuan-temuan
akhir bagaimana hebatnya ASI bagi pertumbuhan anak/ hingga dewasa sekalipun// Bahkan ASI mampu
menjadi penghambat terjadinya stress//
====== statement Anna Winoto (Nutrition Project Officer Jakarta)== putih, cina,muda
“ ……..manfaat ASI dapat dilihat hingga dewasa….”
Nanang Ismuhartoyo/ dari Lembaga Konsumen Yogyakarta yang juga hadir dalam acara tersebut
menyatakan adanya pergeseran pola hidup/ di mana orang tua sibuk bekerja sehingga anak tidak
mendapatkan ASI yang cukup//
== statement Nanang Ismuhartoyo ( Lembaga Konsumen Yogyakarta) == laki, jas item
“ ……..bagaimana bisa, orangtuanya bekerja, serba instan…”
Diskusi yang dihadiri oleh lebih dari 20 jurnalis ini berakhir dengan penuturan langsung dari warga
Bawuran yang pernah menghentikan pemberian ASI pada anaknya dikarenakan banyaknya bantuan susu
bayi pasca gempa kemarin// namun setelah penjelasan ini/ ia mengaku ingin kembali memberikan ASI
kepada buah hatinya// Demikian Iput melaporkan untuk Apa kabar Jogja/ RBTV//
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