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SEBAGIAN besar dari kita 
tentu sudah paham apa itu 
arsip? Arsip sebenarnya sudah 
melekat dalam kehidupan 
manusia sejak lahir hingga 
meninggal dunia. Bentuknya 
mulai dari akta kelahiran, 
surat kelulusan pendidikan 
baik sertifikat maupun 
ijazah, surat keputusan 
pengangkatan pegawai 
ketika kita sudah bekerja, 
buku nikah dan kartu keluarga 
saat memasuki jenjang 
perkawinan, hasil rekaman 
medis ketika sakit, hingga 
surat kematian. 

Arsip ini tentu tidak 
sebatas merekam kehidupan 
inidividu, keberadaan suatu 
organisasi, perusahaan hingga 
negara juga tidak lepas dari 
arsip. Bagi sebuah organisasi 
maupun perusahaan, arsip 
merupakan landasan dalam 
menjalankan operasional 
kerja.  Bagi kehidupan 
berbangsa dan bernegara, 
arsip merekam kegiatan dan 
peristiwa peradaban suatu 
bangsa, sehingga menjadikan 
Arsip sebagai identitas dan 
memori kolektif bangsa.

Lalu apa sebenarnya definisi 
arsip itu? Menurut Undang-
Undang Negara Republik 

Indonesia Nomor 43 Tahun 
2009 tentang Kearsipan, 
Arsip adalah rekaman 
kegiatan atau peristiwa 
dalam berbagi bentuk 
dan media sesuai dengan 
perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi 
yang dibuat dan diterima oleh 
lembaga negara, pemerintah 
daerah, lembaga pendidikan, 
perusahaan, organisasi politik, 
organisasi kemasyarakatan, 
dan perseorangan dalam 
pelaksanaan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. 

Sebenarnya arsip tidak hanya 
berupa lembaran kertas, tetapi 
juga bisa lembaran peta, 
dokumen arsitektural, foto dan 
film ataupun rekaman suara. 
Dalam perkembangannya 
arsip juga meliputi arsip 
elektronik ataupun digital, 
yakni arsip yang diciptakan, 
dibuat dan diterima  
disimpan dalam format 
elektronik ataupun digital. 
Yang jelas arsip merupakan 
data dengan karakteristik 
unik yang harus terjamin 
keautentikan, keabsahan, 
kepercayaan, kelengkapan 
dan kegunaannya.

Disadari atau tidak 

disadari suatu ketika arsip 
akan dicari manakala ada 
kepentingannya sebagai bukti 
autentik yang dibutuhkan 
dalam sebuah perkara atau 
sebagai memori sesuai 
dengan keperluan pencari 
arsip.  Arsip menjadi sebuah 
penerangan dan kepastian 
dalam kegelapan suatu 
persoalan, bahkan menjadi 
inspirasi dalam membangun 
kreativitas untuk kemajuan 
dalam berbagai aspek 
kehidupan.

Penyelenggaraan kearsipan 
di Daerah Cirebon menjadi 
tanggung jawab Pemerintah 
Daerah Kota/Kab., melalui 
Lembaga Kearsipan Daerah 
(LKD) Kota/Kab. Sesuai 
nomenklatur SKPD pada 
masing-masing daerah. 
Seperti LKD di Kota Cirebon  
adalah Dinas Perpustakaan 
dan kearsipan Kota Cirebon. 

Dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsi, LKD  menetapkan 
kebijakan kearsipan, mengacu 
pada UU RI Nomor 43 Tahun 
2009 tentang Kearsipan, dan 
diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang Undang 
Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan, dijabarkan lagi 
dalam Peraturan Daerah Kota 
Cirebon Nomor 14 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan 
Kearsipan.

S e l a n j u t n y a  u n t u k 
ketentuan teknisnya diatur 
dalam beberapa Peraturan 
Walikota Cirebon. Salah 
satu fungsi kongkrit LKD 
Kota Cirebon ini adalah 
untuk menyelamatkan 
memori  kolektif daerah 
Kota Cirebon. Misalnya 
kita bisa dengan mudah 
mematahkan argumen yang 
menyatakan bahwa Batik 
Mega Mendung dan Empal 
Gentong adalah milik daerah 
tetangga berdasarkan arsip 
yang kita miliki.

Tak kalah krusialnya adalah 
kita juga bisa mencegah 
tanah hak milik kita dikuasai 
oleh orang lain apabila kita 
memiliki dan menyimpan 
arsip yang jelas (autentik) 
tentang sejarah kepemilikan 
tanah tersebut. Selain itu 
arsip juga menjadi alat bukti 
yang sah di pengadilan dan 
memiliki peranan penting 
dalam penyelesaian perkara 

hukum, misalnya gugatan 
sengketa tanah,  perkara 
korupsi, dll.

Oleh karena itu, Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan 
Kota Cirebon sebagai Lembaga 
Kearsipan Daerah, melalui 
Gerakan Masyarakat Sadar 
Arsip, mengajak seluruh 
lapisan masyarakat Kota 
Cirebon agar memahami 
betapa pentingnya sebuah 
arsip dalam kehidupan kita. 
Tidak hanya menyadari 
akan pentingnya arsip, 
tetapi kita juga dituntut agar 
dalam penyimpanan arsip 
penting yang kita miliki 
terjamin keamanan dan 
keselamatannya. 

Gerakan masyarakat sadar 
arsip di Kota Cirebon telah 
dimulai sejak dua tahun  
lalu antara lain melalui 
kegiatan penduplikasian 
terhadap arsip keluarga. 
Mari kita jaga, lindungi 
dan selamatkan arsip kita 
sejak dini dimulai dari 
arsip pribadi individu, arsip 
keluarga, arsip masyarakat 
berupa peninggalan sejarah 
budaya daerah, peristiwa-
peristiwa penting bernilai 
edukasi dan sejarah, 
penanganan bencana 

ataupun pandemi, karya-
karya monumental, dst,  
dan arsip penyelenggaraan 
pemerintahan.

Intinya seluruh Informasi 
yang terekam dalam format 
atau media apa pun yang 
dibuat atau diterima dan 
dipelihara oleh organisasi/
lembaga atau perorangan 
untuk transaksi bisnis 
atau pelaksanaan urusan 
serta mempunyai nilai 
berkelanjutan.  Untuk dapat 
terpelihara dan terlindungi 
dapat disimpan dengan 
aman dan terpelihara pada 
lembaga kearsipan daerah 
masing-masing. Kelak arsip 
arsip tersebut bermanfaat  
untuk generasi di masa yang 
akan datang sebagai sebuah  
memori kolektif bangsa.

LKD senantiasa melakukan 
u p aya - u p aya  d a l a m 
menjaga, memelihara dan 
menyimpan arsip secara 
professional. Adapun 
kegiatan penyelamatan dan 
perlindungan arsip tersebut 
meliputi: pemeliharaan dan 
pengamanan arsip, preservasi, 
konservasi, dan pelestarian 
arsip,  penyimpanan dan 
penataan arsip.

Menyambut peringatan hari 

kearsipan nasional ke 51 tahun 
2022 kali ini,  mari kita jadikan 
sebagai momentum gerakan 
masyarakat sadar arsip! (*)

*Penulis adalah Kepala 
Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Kota Cirebon

Gerakan Masyarakat Sadar Arsip

PESATNYA transformasi 
teknologi promosi telah 
mendorong para pelaku 
usaha untuk menjual 
produknya dengan berbagai 
strategi dan melalui beragam 
media, termasuk di dalamnya 
pemasaran produk-produk 
susu formula anak usia 
0-12 bulan melalui media 
online. Pada Februari 2016, 
Dewan Eksekutif World 
Health Assembly pernah 
membahas secara serius 
ancaman peningkatan iklan 
susu formula online. 

Mereka fokus pada beberapa 
taktik, seperti kelompok sosial 
online yang disponsori oleh 
industri formula serta iklan 
terarah melalui Facebook 
dan blog. Di tengah pandemi 
Covid-19 yang mengharuskan 
ma syarakat mengurangi akti-
vitas luar ruangan, bebe-
rapa produsen susu for-
mula multinasional, mu lai 
mengubah strategi pemasaran.

Produsen dan penjual 
menggaet ibu-ibu untuk 
mempromosikan produk 
lewat media sosial. Hasil 
penelitian Rosmayanti 
(2019) di Kabupaten Bandung 
membuktikan bahwa masih 
terdapatnya praktik sales 
dan produsen susu formula, 
juga bekerja sama dengan 
tenaga kesehatan melalui 
kesepakatan kerja sama secara 
lisan tanpa perjanjian tertulis 
tentang target penjualan 
dan kompensasi yang akan 
diberikan. Sehingga kedua 
belah pihak mendapat 
keuntungan.

Pihak produsen akan 
mendapat kontak pasien 
yang akan dihubungi melalui 
telepon tentang penggunaan 
susu formula. Penyebaran 
informasi yang salah tentang 
susu formula yang digunakan 
sebagai pengganti ASI terus 
dilakukan di berbagai media, 
termasuk media sosial 
merupakan permasalah yang 
penting menjadi perhatian.

Kegiatan ini bukan hanya 
oleh pihak produsen, namun 
dilakukan juga oleh penjual 
masyarakat dan sebagian 
tenaga kesehatan melalaui 
postingan di media sosial. 
Karena saat ini media sosial 
telah menjadi media interaksi 
dengan banyak orang melalui 
kecanggihan teknologi dan 
internet.

Postingan di media sosial 
ternyata masih banyak yang 
bersikap semaunya dalam 
menginformasikan susu 
formula yang berpotensi me-
lang gar aturan dan kode etik.

Pola ini diduga menabrak 
Kode Pemasaranan Susu 
Formula yang dikeluarkan oleh 
Badan Kesehatan Dunia (Kode 
WHO). The International Code 
of Marketing of Breastmilk 
Subtitles (WHO Code) 
merupakan kode internasional 
yang dibuat oleh WHO, 
UNICEF bersama pemerintah, 
para ilmuwan, kalangan 
industri, dan NGOs pada 
pertemuan tentang Infant 
and Young Child Feeding 
di Geneva bulan Oktober 

1979 dengan tujuan untuk 
mengkontrol pemasaran 
susu formula dan produk lain 
yang dipergunakan sebagai 
makanan pengganti ASI.

Kode WHO melarang produ-
sen susu formula mempro-
mosikan produknya untuk 
anak berusia di bawah umur 
tiga tahun. WHO memper ke-
nalkan kode etik internas i o nal 
untuk mengatur cara pe ma-
saran susu formula pada 1981. 

Pada Mei 2016, WHO 
mengeluarkan lagi resolusi 
yang menegaskan bahwa 
pemasaran susu formula tak 
boleh menyasar anak-anak 
di bawah umur 36 bulan. 

Kode ini bukan mencegah 
penjualan makanan pengganti 
ASI tetapi memastikan 
tersedianya informasi yang 
benar tentang ASI, sehingga 
orang tua dapat memutuskan 
cara memberi makanan bagi 
bayinya tanpa pengaruh iklan 
yang menyesatkan.

Tapi saat ini produsen 
justru mendorong para ibu 
untuk menghubungi layanan 
pelanggan mereka di media 
sosial dan tenaga Kesehatan 
mempromosikan melalui 
postingan di media sosial.

Sebagaimana sesuai 
dengan PP No. 33 tahun 
2012 Tentang Pemberian Air 
Susu Ibu Eksklusif pasal 17 
ayat 2 menunjukkan bahwa 

tenaga kesehatan dilarang 
mempromosikan susu formula 
bayi dan produk lainnya yang 
dapat menghambat program 
ASI Eksklusif. Permenkes 
No.39/2013 tentang susu 
formula bayi dan produk 
bayi lainnya pada pasal 22 
menunjukkan bahwa tenaga 
kesehatan, dan fasilitas 
pelayanan kesehatan dilarang 
melakukan promosi susu 
formula bayi dan produk bayi 
lainnya dengan cara apapun.

Pelanggaran yang terjadi 
seputar pemasaran susu 
formula di media online juga 
tak lepas dari ketidaktahuan 
dan kurangnya pemahaman 

para pedagang online 
mengenai peraturan-
peraturan yang berlaku. 

Selain itu postingan di 
media sosial mempromosikan 
susu formula dikarenakan 
pemahaman yang utuh 
mengenai etika promosi 
susu formula yang diatur 
oleh Permenkes No.39 
Tahun 2013, sehingga terjadi 
pelanggaran etik. Dengan 
demikian didukung oleh 
kurangnya pengertian dan 
pengetahuan ibu tentang 
manfaat ASI dan menyusui 
menyebabkan ibu mudah 
terpengaruh dan beralih 

kepada susu formula bayi.
Berdasarkan permasalahan 

di atas, maka perlu ditetapkan 
indikator yang merupakan 
variabel yang dapat membantu 
penggunanya dalam kegiatan 
pengukuran berbagai macam 
perubahan yang terjadi baik 
secara langsung ataupun tidak 
langsung.

Indikator keberhasilan dari 
pengendalian promosi susu 
formula pada setiap level 
wilayah yang perlu ditetapkan 
di antaranya sebabagai berikut: 
1) tidak ada promosi susu 
formula yang dilakukan 
oleh industri baik pada level 
nasional maupun di daerah 

baik secara online maupun 
offline melalui berbagai 
strategi pemasaran, 2) tidak 
ada penetrasi promosi di 
pelayanan kesehatan termasuk 
terhadap tenaga kesehatan, 
3) tenaga kesehatan tidak 
mempromosikan susu formula 
dalam berbagai bentuk media 
termasuk media sosial, 4) 
terlaksananya program 
pengawasan promosi susu 
formula di tingkat daerah, 
5) tersedianya tim pe man-
tau promosi susu for mula di 
tingkat daerah, 6) tersedianya 
kebijakan pera turan daerah 
tentang pem batasan promosi 
susu formula. 

Agar dapat berjalan dengan 
baik dan mencapai target 

indikator pengendalian 
pemasaran dan promosi 
susu formula, sebagai 
tanggungjawab pemerintah 
yang diatatur dalam UU 
No.36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan Pasal 129 ayat 
(1) yang menyatakan bahwa 
Pemerintah bertanggung 
jawab menetapkan kebijakan 
dalam rangka menjamin hak 
bayi untuk mendapatkan air 
susu ibu secara eksklusif.

Peran pemerintah dalam 
rangka pemberian ASI 
Eksklusif. Mengenai tanggung 
jawab pemerintah juga diatur 
dalam Pasal 14 Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan 
yang menyatakan bahwa 
pemerintah bertanggung 
jawab merencanakan, 
mengatur, menyelenggarakan, 
membina, dan mengawasi 
penyelenggaraan upaya 
kesehatan yang merata dan 
terjangkau oleh masyarakat.

Dengan demikian beberapa 
opsi kebijakan yang perlu 
diambil adalah 1) Peraturan 
daerah harus tersedia untuk 
pembatasan tentang promosi 
susu formula, Perda ini 
didasarakan pada PP No.33 
Tahun 2012 tentang Tentang 
Pemberian Air Susu Ibu 
Eksklusif  dan Permenkes 
No.39/2013 Tentang Susu 
Formula Bayi dan Produk 

Bayi, 2) Sebaiknya promosi 
produk sesuai dengan 
ketentuan Permenkes 
No.39/2013 Tentang Susu 
Formula Bayi dan Produk 
Bayi lainnya yang disertai 
dengan informasi pentingnya 
ASI, hal ini sebagai bentuk 
tanggungjawab produsen 
dalam mendukung  Program 
ASI Eksklusif, 3) Sebaiknya 
ada kebijakan pembentukan 
Kelompok Kerja (Pokja) 
pemantau dan pengawas 
penggunaan susu formula, 
Pokja ini dibentuk melibatkan 
unsur pemerintahan baik 
dinas perdagangan, dinas 
komunikasi dan informatika 

maupun dinas Kesehatan, 
unsur organisasi masyarakat 
dan organisasi profesi 
kesehatan. 

Pembinaan diperlukan 
untuk memastikan kelancaran 
program dan upaya kesehatan 
termasuk pemberian ASI 
Eksklusif dengan mengatur 
sistem promosi susu formula. 
Hal ini diatur dalam Pasal 
178 sampai dengan Pasal 180 
Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan 
yang menyatakan bahwa 
pemerintah dan pemerintah 
daerah melakukan pembinaan 
terhadap masyarakat dan 
setiap penyelenggara kegiatan 
yang berhubungan dengan 
sumber daya kesehatan di 
bidang kesehatan dan upaya 
kesehatan.

Dalam Pasal 39 Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 
2012 Tentang Pemberian 
Air Susu Ibu Eksklusif 
disebutkan bukan hanya 
tentang pembinaan namun 
juga pengawasan terhadap 
program pemberian ASI 
Eksklusif.  Sedangkan 
tenaga kesehatan dalam 
memberikan pelayanan 
kepada masyarakat sesuai 
dengan Pasal 23 Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 
2009 tentang kesehatan yang 
menyatakan bahwa tenaga 
kesehatan harus memenuhi 
ketentuan kode etik, standar 
profesi, hak pengguna 
pelayanan kesehatan, standar 
pelayanan, dan standar 
prosedur operasional.

Kode etik dan standar profesi 
diatur oleh organisasi profesi 
sehingga penting melibatkan 
organisasi profesi karena 
terkait keanggotaan tenaga 
kesehatan dalam organisasi 
profesi yang terikat dengan 
etika profesi, sehingga jika 
terdapat pelanggaran dalam 
hal promosi susu formula oleh 
tenaga kesehatan maka akan 
diselesaikan oleh organisasi 
profesi yang berdasar pada 
etika profesi. (*)
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