Bidang
Tematik

NUTRISI, KEAMANAN PANGAN, DAN
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Nutrisi: Bayi yang disusui diberi nutrisi dan perlindungan optimal terhadap infeksi.
Keamanan pangan: ASI adalah sumber makanan yang aman dan terjamin bahkan pada masa krisis kemanusiaan.
Pengentasan kemiskinan: Menyusui adalah cara hemat untuk memberi makan bayi tanpa membebani anggaran rumah tangga.

BEBERAPA FAKTA
• Kekurangan gizi, termasuk menyusui secara suboptimal, mendasari 45%
kematian anak di bawah usia 5 tahun setiap tahunnya.
• Tidak menyusui dikaitkan dengan kerugian ekonomi sekitar $302 miliar per
tahun atau 0,49% dari pendapatan nasional bruto global.
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KELANGSUNGAN HIDUP,
KESEHATAN, DAN KESEJAHTERAAN
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Kelangsungan hidup: Menyusui secara signifikan meningkatkan kesehatan, perkembangan, serta kelangsungan hidup bayi dan
anak-anak.
Kesehatan dan kesejahteraan: Menyusui secara signifikan meningkatkan kesehatan, perkembangan, juga kelangsungan hidup
bayi dan anak serta ibu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

BEBERAPA FAKTA
• Biaya finansial sebuah program untuk mengimplementasikan Strategi Global WHO/UNICEF
untuk Memberi Makan Bayi dan Anak-Anak di 214 negara diperkirakan mencapai $130 per
kelahiran hidup. Investasi dalam layanan efektif untuk meningkatkan dan mempertahankan
tingkat menyusui kemungkinan akan memberikan imbal hasil dalam beberapa tahun, paling
cepat satu tahun.
• Rata-rata, bayi yang diberi ASI memiliki indeks kecerdasan (IQ) 2,6 poin lebih tinggi daripada
bayi yang tidak diberi ASI, dengan selisih yang lebih besar untuk jangka waktu pemberian
ASI yang lebih lama.
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PERUBAHAN IKLIM DAN
LINGKUNGAN
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Lingkungan hidup: ASI adalah makanan alami dan terbarukan yang aman bagi lingkungan, diproduksi dan diberikan tanpa
polusi, pengemasan, atau limbah.
Perubahan iklim: Produksi dan konsumsi susu formula menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang mempercepat
pemanasan global.

BEBERAPA FAKTA
• 720.450 ton susu formula yang dijual setiap tahun di 6 negara Asia
menghasilkan hampir 2,9 juta ton gas rumah kaca. Ini setara dengan hampir 11,2
miliar kilometer perjalanan kendaraan penumpang rata-rata atau 1,03 juta ton
limbah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir.
• Diperkirakan lebih dari 4.000 liter air dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg
bubuk pengganti ASI.
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Produktivitas perempuan: Pengusaha mendapatkan keuntungan jika memiliki tenaga kerja yang lebih puas dan produktif
karena kurangnya frekuensi karyawan yang tidak masuk kerja, peningkatan loyalitas, dan menurunnya pergantian staf baru.
Pekerjaan: Perlindungan orangtua dan kebijakan tempat kerja lainnya dapat memudahkan kaum perempuan untuk menggabungkan pemberian ASI dengan pekerjaan yang diberi upah.

BEBERAPA FAKTA
• Setiap bulan yang ditambahkan pada cuti melahirkan yang digaji menurunkan
tingkat kematian bayi sebesar 13%.
• Hanya ada 53% negara yang memenuhi standar minimum 14 minggu ILO untuk
cuti melahirkan.
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