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Gambaran umum  

Nestle : Kontroversi Susu Formula Bayi 

- Nestle telah secara langsung atau tidak langsung dituduh terlibat 

dalam kematian bayi-bayi di Dunia ketiga.  Tuduhan tersebut 

berkisar pada penjuala susu formula bayi,yang diduga sebagai 

penyebab dari kematian bayi secara missal di Dunia Ketiga.    

- Meskipun terdapat beberapa  perusahaan yang memasarkan susu 

formula bayi secara internasional, Nestle menerima sebagaian besar 

perhatian, insiden ini membangkitkan sejumlah isu yang penting 

bagi semua perusahaan multinasional.  Sehingga dengan isu-isu 

yang ditimbulkan insiden tersebut dan harus terjadinya pergolakan 

perubahan cultural, dan menjadikan perusahaan dalam mengenai 

tanggung jawab sebuah perusahaan multinasional yang melakukan 

pemasaran dinegara-negara berkembang.   

 

Pertanyaan  

1. Apakah tanggung jawab perusahaan dalam situasi ini atau 

situasi-situasi yang serupa?  

Jawab 

- Perusahaan akan melakukan klarifikasi terhadap produk yang 

ada, dengan mengadakan penelitian langsung.  Kemudian 

apabila dalam penelitian tersebut perusahaan tidak menemukan 

bukti, maka pihak yang mencemarkan nama baik, akan dituntut 

sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Dan 

sebaliknya apabila terbukti maka perusahaan harus menerima 

konsekuensinya.  

- Menarik produk-produk dipasaran, apabila terbukti 

mengandung zat yang berbahaya bagi tumbuh kembang anak.  

- Memberikan penjelasan kepada ibu yang memiliki balita apabila, 

memberikan ASI lebih baik bagi imunitas balita itu sendiri.  

 



2. Apakah yang dapat diperbuat Nestle sebelumnya untuk 

menghindari tuduhan dari “membunuh bayi-bayi Dunia Ketiga” 

dan tetap memasarkan produknya? 

Jawab  

- Nestle melakukan penjelasan kepada konsumen (ibu-ibu) bahwa 

susu formula bayi mempunyai peran penting dalam gizi bayi 

yang baik sebagai suplemen, ketika bayi tersebut membutuhkan 

makanan yang bergizi cukup sesuai dengan tambahan dari 

pemberian ASI.  

- Kemudian memberikan gambaran bahwa susu formula tidak 

dapat menggantikan ASI. Akan tetapi ASI dengan kualitas baik 

maka gizi yang dimakan oleh Ibu pun harus bergizi.   

- Melakukan promosi dengan cara memberikan penjelasan kepada 

masyarakat bahwa susu formula Nestle ini mendukung 

sepenuhnya program WHO dalam mencerdaskan anak-anak 

bangsa.  

 

3. Setelah pengalaman Nestle, bagaimana Anda menyarankan 

perusahaan tersebut, atau perusahaan lainnya, dapat 

melindungi dirinya di masa depan?  

Jawab 

- Perusahaan yang serupa hendaknya, mencantumkan komposisi 

secara jelas bahan-bahan yang digunakan dalam produk ini,  

- Perusahaan melakukan kegiatan berupa promosi dengan 

menjelaskan manfaat dari penggunaan susu formula tersebut,  

- Memberikan penjelasan pada produk tersebut bahwa, produk ini 

sudah sesuai dengan standar kesehatan dunia yaitu WHO. 

 

4. Anggaplah Anda adalah orang yang harus membuat keputusan 

akhir apakah mempromosikan dan memasarkan susu formula 

bayi Nestle di Negara-negara Dunia Ketiga atau tidak. Bacalah 

bagian berjudul  “keputusan yang Etis dan Bertanggung jawab 



secara social, sebagai panduan untuk memeriksa isu-isu 

tanggung jawab social dan etika mengenai pendekatan 

pemasaran dan promosi yang digunakan.  Apakah keputusan-

keputusan tersebut bertanggung jawab secara social? Apakah 

keputusan-keputusan tersebut etis?  

Jawab 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengambilan 

keputusan etis adalah: 

- Tahap perkembangan Moral, pada kasus ini susu formula bayi 

Nestle harus memperluas pasar mereka dengan melakukan 

promosi karena secara moral apabila produk ini dikenalkan pada 

masyarakat maka, tingkat penjualan akan meningkat. Ini 

merupakan perilaku etis dalam melakukan promosi, kemudian 

terdapat manfaat dalam melakukan promosi.  

- Lingkungan Organisasional 

Lingkungan organisasi suatu perusahaan sangat berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan yang etis apakah, suatu 

produk tersebut harus dilanjutkan atau dihentikan.  Karena 

keputusan ini bukan hanya satu pihak akan tetapi banyak yang 

terkait.  Karena itu semakin banyak pendapat maka, semakin 

baik pula hasil yang akan didapat.  

- Tempat Kedudukan Kendali  

Tempat kedudukan kendali tidak lepas dengan struktur 

organisasi, pada umumnya individu-individu yang memiliki 

moral akan jauh lebih kemungkinan untuk mengambil 

keputusan yang tidak etis.  Karena keputusan etis itu diambil 

untuk kelangsungan hidup perusahaan.  

Tanggung jawab social perusahaan perlu diperhatikan, 

mengingat suatu produk tidak akan hidup lama apabila mereka 

mengabaikan tanggung jawab social ini.  Untuk itu perlu kerja 

sama antara berbagai pihak untuk memasarkan produk tersebut 

ke pasar yang telah ditunjuk.  



 

5. Nasihat apa yang akan Anda berikan Kepada Nestle berkaitan 

dengan masalah baru dari infeksi HIV di sebarkan melalui ASI?  

Jawab 

- Nestle hendaknya memberikan penjelasan mengenai HIV itu 

sendiri, dan bagaimana cara-cara penularannya. 

- Nestle memberikan pengetahuan dengan iklan bahwa ASI 

merupakan Pemberian Makanan yang paling baik bagi Bayi, oleh 

karena itu perlu diketahui bagi Ibu-ibu untuk mengkonsumsi 

makanan yang bergizi. 

- HIV tidak ditimbul semata-mata dengan adanya pemberian ASI, 

banyak faktor lain yang mempengaruhi penularan HIV itu 

sendiri.  

- Memberikan Pengetahuan bahwa produk Nestle ini telah di akui 

oleh WHO, sehingga tidak perlu takut untuk menggunakannya.  
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STUDI KASUS : 

Nestle : Kontroversi Susu Formula Bayi 

 

Perusahaan besar di dunia yang memasuki pasar internasional secara umum telah 

memiliki departemen Research dan Development (R&D) dan Quality Control secara 

profesional, begitu pula perusahaan yang memasuki industri formula bayi sangat diwajibkan 

memiliki departemen research dan development (R&D) ini dan seharusnya pula melakukan 

riset-riset detail bersama ahli-ahli gizi untuk melakukan pengembangan produk secara 

berkelanjutan dan semakin baik berdasar pada permintaan konsumen serta persyaratan yang 

berlaku. 

Dalam industri formula bayi ini, perusahaan diwajibkan mempunyai ijin-ijin lengkap 

sesuai dengan persyaratan dari organisasi internasional khususnya yang menangani di bidang 

kesehatan dan menitikberatkan pada kesehatan bayi. Selain itu dukungan sarana lengkap baik 

departemen R&D, beserta peralatan risetnya maupun departemen quality controlnya. Dimana 

kedua departemen ini sangat menentukan output produk khususnya formula bayi yang benar-

benar higienis dan bebas kontaminasi. Penggunaan dan pemakaian produk formula bayi 

memiliki resiko efek secara jangka panjang dan tidak kecil. Sehingga adanya tuntutan 

persayaratan yang tinggi dari organisasi internasional maupun pemerintah lokal sangat 

dikedepankan mengingat terjadinya kegagalan produk mempunyai resiko kehilangan nyawa 

atau kematian pada sasaran pemakainya yaitu bayi. Peranan organisasi kesehatan baik 

internasional maupun lokal dan pemerintah lokal sangat menentukan kesuksesan atau 

kegagalan dari produk formula bayi ini. 

Research dan Development (R&D) Department pada Nestle juga telah melakukan riset-

riset penting dan pengembangan produk secara berkala disesuikan dengan permintaan pasar 



dengan tetap mengikuti aturan dan persyaratan yang berlaku. Kegiatan ini berlangsung terus-

menerus dengan tanpa melupakan evaluasi-evaluasi tindakan untuk menemukan solusi serta 

pembuatan produk-produk inovasi terbaru yang paling tepat sasaran dan benar dalam rangka 

mengembangkan produk formula bayi secara jangka panjang. 

Quality Control ( QC ) Department pada Nestle juga telah melakukan kontrol kualitas 

terhadap mutu dan higienitas produk formula bayi khususnya susu bubuk sebagai nutrisi 

tambahan pada bayi. Ketepatan dan disiplin kontrol sangat menentukan hasil produk hingga 

layak konsumsi terutama untuk bayi. 

Sasaran utama Nestle pada dasarnya adalah memasarkan produk formula bayi berupa 

susu bubuk ke dunia internasional mulai negara maju, negara berkembang, hingga ke negara 

dunia ketiga. Perbedaan budaya dari berbagai negara ini dapat menentukan keputusan 

memakai atau tidak serta kemampuan daya beli dari berbagai segmen sangat mempengaruhi 

penggunaan atau pemakaian susu bubuk produksi dari Nestle ini. 

Nestle Adalah salah satu perusahaan besar dan berkelas internasional yang berkantor 

pusat di Switzerland dan pada tahun 1866 yang lebih dari 100 tahun yang lalu yang pada saat 

ini juga telah dikenal perusahaan yang bergerak dalam industri formula bayi. Nestle pada 

tahun 1974-an mulai memasuki dan memasarkan produk formula bayinya di dunia ketiga 

seperti negara-negara di afrika selatan, pedalaman meksiko,  dan philipina. 

Berjalan seiring waktu dalam pemasaran susu bubuk produksi Nestle pada negara-

negara dunia ketiga, mereka Nestle mendapat kecaman dari berbagai pihak yang 

berkepentingan seperti ibu-ibu bayi, organisasi kesehatan lokal negara, dan pemerintah lokal 

karena produk susu bayinya diindikasikan telah terkontaminasi dan malnutrisi untuk bayi 

yang mengakibatkan kematian pada bayi. Susu bubuk yang beredar di negara mereka yang 

diproduksi oleh Nestle dianggap merupakan hasil produksi untuk percobaan penggunaan 

pemakaian pada bayi guna menemukan solusi terbaik dan evaluasi untuk produk-produk baru 

selanjutnya. Banyak pendapat khususnya di negara dunia ketiga ini mengatakan Nestle 

membunuh bayi generasi muda mereka dan Nestle tidak mempunyai etika dan berperilaku 

tidak bermoral. 

Dengan berjalannya waktu, Nestle melakukan riset dan lobi internasional dengan pihak-

pihak yang berkepentingan untuk diskusi pemecahan masalah yang terjadi guna diambil 

solusi yang tepat, salah satunya dengan WHO dan UNICEF. Jalan ini ditempuh Nestle untuk 



jangka panjang karena dapat digunakan sebagai acuan atau dasar pemakaian produk Nestle 

serta dapat diberikan jaminan aman. Dengan penggunaan WHO Code sebagai standarisasi 

serta requirement utama, maka Nestle berpegang pada aturan ini. 

Kesalahan dan kelalaian persepsi dalam pemakaian produk formula bayi khususnya 

susu bubuk oleh personal atau pemakainya merupakan salah satu faktor penyebab bisa 

terjadinya kematian pada bayi usia 1–2 tahun, karena dapat terjadi kontaminasi buatan serta 

kurangnya pengetahuan mendasar pentingnya air susu ibu. Dimana ibu-ibu di negara dunia 

ketiga ini menganggap bahwa susu bubuk formula dapat membuat bayi terlihat lebih tumbuh 

dan bersinar adalah kurang tepat menurut Nestle. Dikatakan oleh Nestle bahwa air susu ibu 

tetaplah yang utama dan tidak dapat tergantikan oleh susu bubuk formula apapun. 

Penggunaan susu bubuk formula pada bayi usia 1–2 tahun, khususnya dalam 

pemasarannya di negara-negara dunia ketiga yang mendapatkan kecaman dari pihak-pihak 

yang berkepentingan, maka dalam studi kasus ini akan diambil langkah-langkah solusi 

terbaik mengingat adanya permasalahan baru terkait dengan adanya perubahan budaya dan 

perilaku beberapa manusia dalam cara-cara pemasaran susu bubuk formula bayi dan peranan 

dari Nestle dalam kegiatannya melawan HIV dan AIDS pada negara-negara berkembang. 

Pada umumnya pemasaran internasional dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang 

sudah go publik di negaranya sehingga melakukan peningkatan market share salah satunya 

mengambil segmen lebih luas dan memasarkan produknya ke seluruh dunia. Perusahaan-

perusahaan ini telah membuktikan eksistensinya secara berkala dan jangka panjang sehingga 

merasa mampu untuk melakukan pemasaran produknya ke berbagai kalangan konsumen yang 

berbeda budaya serta perilakunya yaitu go internasional. 

Pemasaran internasional mempunyai motivasi untuk memasuki pasar internasional 

seperti berikut :  

• Mendapat akses customer baru 

• Mendapat akses sumber daya baru/lain 

• Membagi resiko bisnis berkat market-base yang lebih luas 

• Mencapai lower cost 

Untuk segmentasi pasar pada pemasaran internasional dapat dibagi dalam 5 (lima) 

kategori pilihan pembagian segmentasi, yaitu : 



• Mengembangkan taksonomi pasar dunia 

• Mengelompokkan semua negara kedalam kelompok-kelompok  homogen 

yang memiliki karakteristik sama 

• Menentukan metode yang paling efisien untuk melayani segmen 

• Memilih kelompok yang memiliki kesesuaian tertinggi antara kemampuan 

perusahaan dengan persyaratan kelompok tersebut 

• Menyesuaikan klasifikasi ideal diatas dengan hambatan dalam pasar dunia 

(hukum, politik, dsb) 

Dengan dilakukan pemilihan segmentasi pasar diharapkan akan dicapai beberapa solusi 

yang lebih terarah.  

Berdasar pemasaran internasional dengan adanya banyaknya perbedaan budaya serta 

perilaku, maka Aspiandi juga mengatakan beberapa strategi dalam adaptasi dan komunikasi 

yang disebutkan berikut ini : 

1. Product – Communication Extension 

2. Product Extension – Communication Adaptation 

3. Product Adaptation – Communication Extension 

4. Dual Adaptation 

5. Product Invention 

Untuk membahas permasalahan yang terjadi di Nestle terhadap beberapa masalah 

pemasarannya di dunia ketiga serta perubahan strategi pemasaran terkait dengan adanya 

perubahan budaya dan perilaku konsumen.  

PEMBAHASAN 

Dalam studi kasus Nestle : Kontroversi Susu Formula Bayi ditemukan beberapa 

permasalahan yang terjadi.  

Dalam permasalahan yang pertama ditemukan ” Bagaimana strategi Nestle meyakinkan 

konsumen untuk tetap menggunakan produk susu bubuk fomula bayi khususnya pada negara-

negara dunia ketiga dengan tanpa menimbulkan permasalahan baru ? “. Untuk mengatasi 

permasalahan ini, maka Nestle sebaiknya menggunakan pemilahan dalam Kriteria 

Segementasi pasar yang sebelumnya harus dilakukan penelitian mengenai ekonomi makro 

dan mikro dari sebagian negara-negara dunia ketiga seperti melakukan survei dan observasi 

lingkungan demografi, ekonomi negara, perilaku, budaya, gaya hidup serta politiknya. 

Dengan melalui tahapan-tahapan survei dan observasi sesuai keperluan pemasaran formula 



bayi dalam bentuk susu bubuk sebagai nutrisi bayi, dapat dipastikan Nestle akan diterima 

konsumen di negara-negara dunia ketiga ini. Edukasi pada ibu-ibu bayi tentang tetap 

pentingnya air susu ibu yang tidak dapat tergantikan akan sangat mempengaruhi perilaku 

konsumsi formula bayi dari Nestle ini. Serta penyertaan petunjuk penggunaan formula bayi 

secara baik dan benar sebagai contoh mencuci botol dengan air mengalir sampai bersih lalu 

direbus hingga mendidih dengan tujuan menghilangkan bakteri seminim mungkin untuk 

menghindari kontaminasi pada botol-botol susu formula sebagai nutrisi tambahan pada bayi 

usia dini khususnya pada usia 1 – 2 tahun.  

Berdasar pengamatan Nestle, penduduk di negara dunia ketiga masih kurangnya 

pendidikan mengenai kesehatan, maka secara bersamaan Nestle juga melakukan riset dan 

diskusi bersama organisasi-organisasi lokal maupun internasional dalam rangka 

mensukseskan pemasaran formula bayinya. 

Serta berdasar permasalahan yang berikutnya yaitu : “Bagaimana Nestle melakukan 

aktifitas dan perubahan cara pemasaran dalam rangka memasarkan produk formula bayi 

terkait adanya perubahan budaya masyarakat dan perilaku konsumen ? “. Untuk melakukan 

dan merealisasikan pemasaran formula bayi khususnya di negara-negara dunia ketiga, telah 

diambil langkah oleh Nestle dengan cara melobi organisasi lokal dan internasional sebagai 

partner kerja sama sehingga terbentuk kolaborasi yang saling mempengaruhi. Nestle 

mengimplementasikan Strategi Adaptasi dan Komunikasi dengan menggunakan Dual 

Adaptation dan Product Invention dimana berusahaa mengkomunikasikan secara bersama 

dengan diskusi dengan pihak-pihak terkait sebagai pengontrol maupun partner pemasaran 

produknya. 

Sebagai pengontrol kualitas produk, Nestle bekerja bersama WHO dengan 

menggunakan syarat dan requirement berdasar kode-kode WHO yang telah ditetapkan 

sehingga formula bayi yang dikonsumsi telah dijamin layak konsumsi oleh bayi. Begitu pula 

dengan organisasi UNESCO sebagai pihak kontroler peredaran produk formula bayi dimana 

penertiban industri formula bayi haruslah memenuhi standarisasi-standarisasi tertentu untuk 

mencapai hasil produk yang paling aman dan terjamin sehingga resiko kematian bayi dapat 

dihilangkan atau seminim mungkin. 

Kecaman dan perlawanan dari organisasi kesehatan lokal dan pemerintah setelah 

adanya statement Neslte membunuh bayi di negara dunia ketiga yang disebabkan kurangnya 

edukasi atau pendidikan betapa pentingnya air susu ibu sebagai nutrisi utama sangatlah 

kurang. Mereka menganggap bahwa nutrisi dari formula bayi produk Nestle adalah yang 

terbaik di satu sisi, akan tetapi di sisi lain pihak Nestle tidak mengeluarkan statement seperti 



mereka. Yang pada akhirnya diputuskan oleh Nestle untuk merubah cara pemasaran melalui 

beberapa rumah sakit bersalin sebagai partner pemasaran produk, selain dapat memberikan 

masukan edukasi pada masyarakat lokal juga dapat memberikan nilai benefit bagi Nestle. 

Cara pemasaran yang tepat sasaran sangat dipengaruhi oleh perubahan perilaku konsumen 

serta budaya masyarakat lokal sehingga Nestle juga perlu mengkomunikasikan secara berkala 

dengan pihak terkait seperti organisasi lokal, pemerintah, serta partner pemasaran lokalnya. 
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TUGAS MANAJEMEN PEMASARAN 

Perusahaan Mc. Donald 

( Studi kasus ) 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.       LATAR BELAKANG 

Perkembangan perekonomian saat ini sangat pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi di 

segala bidang terutama bidang perdagangan yang mulai menawarkan produk investasi seperti franchise, 

lisensi, dan lain-lain. Diantara sekian banyak produk investasi yang ditawarkan, franchise merupakan 

salah satu alternatif investasi yang dipilih karena proses pengoperasiannya yang mudah, dan sistem 

manajerial yang sudah jelas serta sesuai dengan standar operasi yang telah dilaksanakan di perusahaan 

secara umum. 

 

Produk franchise yang ditawarakan antara lain dalam bidang kuliner, ritel, dan jasa. Dalam hal ini   

memngkhususkan diri pada produk franchise dalam bidang kuliner yaitu restoran cepat saji McDonald’s. 

McDonald’s merupakan salah satu franchise terbesar yang berkembang pesat di Indonesia maupun di 

dunia internasioanal. Sampai saat ini, McDonald’s masih menunjukkan eksistensinya dalam 

perkembangan perekonomian suatu negara. 

Dari pertimbangan yang telah penulis sebutkan di atas, maka penulis menyusun sebuah makalah yang 

berjudul “McDonald’s dan bagaimana strategi perusahaan tersebut dalam memperoleh pembeli. 

” 

B.       RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimanakah analisis SWOT McDonald’s? 

2. Bagaimana strategi perusahaan tersebut dalam memperoleh pembeli 

 

C.      TUJUAN 

1. Mengetahui tantangan yang dihadapi oleh McDonald’s dalam menjalankan usahanya 

2. Mengetahui  strategi perusahaan McDonald’s dalam memperoleh pembeli 

3. Mengetahui analisis SWOT McDonald’s 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

1.  Bagaimana strategi perusahaan tersebut dalam memperoleh pembeli 

Strategi perusahaan tersebut dalam memperoleh pembeli, McDonald's telah menciptakan Customer 

Satisfaction Standard untuk kepuasan pelanggan sewaktu mereka datang keMcDonald's dengan cara: 

1. Memberi Hot dan Fresh Product 

2. Akurasi Get It Right First Time 

3. Menghadapi Complaint dengan cepat dan efektif 

4. Pendekatan pribadi, menganggap pelanggan sebagai teman atau tamu penting 

5. Memberi pelayanan cepat 

6. Memberi pelayanan yang berkesan 

7. Penanganan maksimal material dengan alat yang tersedia  

8. Kapasitas dan kebutuhan ruang yang efisien  

9. Aspek lingkungan dan keindahan (estetika)  

10. Aliran informasi, material dan manusia yang efisien 

 

1.a. Langkah - langkahnya 

Sebenarnya banyak aspek untuk membangun loyalitas konsumen McDonald. Pertama, 

bagaimana cara menjangkau mereka, yang dilakukan berdasarkan customer oriented, mengerti dengan 

situasi permintaan dari konsumen. Lalu, bagaimana agat bisa berkomuniaksi dengan mereka / 

engagement, serta melakukan penetrasi pasar dengan baik juga. 

Untuk membangun relevansi McDonald mencoba melihat ke internal dalam artian mengetahui core 

strength dalam berbisnis itu apa. karena core strength itu dibangun berdasaran diferensiasi bukan dari 

suatu kesamaan dari bisnis tersebut. Core strength dari bisnis fast food di menu yang difokuskan. 

Berkaitan dengan menu, tentunya dari sisi harga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan, yang 

customer cari adalah value, dan value itu bukan sekadar dari harga saja, dimulai dari iklan atau pada saat 

di store konsumen berinteraksi dengan crew. Atau dengan kata lain: 

 a. Membuat ekspektasi pelanggan terwujud 

McDonald selalu mencoba berinovasi. Secara startegis, menyediakan menu-menu yang memang menarik 

atau sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Dari sini juga mencoba menbaca tren pasar yang 

sedang terjadi diwaktu sekarang menggunakan riset, dan tidak melihat sesuatu hanya berdasarkan satu 

aspek, serta melakukan tracking berdasarkan core strength yang dibangun ke depannya, untuk melihat 

kekurangan  , karena itu merupakan pendapat dari konsumen dan itu dipakai untuk memperbaiki 

kedepannya 

 b. Perubahan yang dilakukan McDonald dalam meningkatkan loyalitas konsumen 

Di 2014 dari sisi pelayanan, jika orang ingin menikmati Mc Donald’s tidak harus datang ke store lagi,tapi 

juga bisa di mana saja. Bisa lewat drive thru, bisa lewat delivery. Untuk delivery pun memesannya tidak 

hanya lewat telepon, sekarang juga sudah bisa melalui website. 

Ada juga beberapa hal yang perlahan-lahan yang   bangun. Meskipun   fast food, bukan berarti di setiap 

meja   ada waiter, tapi ada karyawan   yang   sebut ‘star’ yang bukannya hanya dapat menerima order, 

juga bisa membangun engagement pada saat konsumen datang ke store. Contoh, ketika ada keluarga 

yang datang, ‘star’ tersebut bukan hanya akan menyapa mereka dan juga bisa berintarksi dengan ibu atau 

anaknya. Misalnya dengan memberikan balon kepada anak tersebut, sehingga anak pulang dengan 

senyuman bukan pulang dengan tangan kosong, juga melihat kalau birthday party itu sesuatu 
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pengalaman yang   bangun dengan konsumen  . Konsumen   memiliki pengalaman yang sangat memorable 

pada saat mereka berulang tahun di kala kecil dan itu akan membangun loyalitas. 

 c. Core Strengt McDonald 

Pertama, dari sisi operasional seperti drive thru dan delivery system, melakukan inovasi luar biasa, karena 

semua berdasarkan riset dan juga belajar di banyak market, selanjutnya tentang food safety, memang 

banyak di luar, orang tidak melihat sendiri dan melihat dapurnya seperti apa, tapi kalau Anda benar-benar 

menelaah dapur   dan mengikuti SOP McDonald, dijamin produk safe. Karena cara meng-handle makanan 

merupakan inti dari bisnis ini, dimulai dari mengambil bahan yang datang dari supplier hingga sampai ke 

Mc Donald’s. Seperti temperatur, ada makanan yang harus diterima dalam temperatur tertentu, jika tidak 

sesuai, akan kembalikan. Pada saat menerima barang dari supplier dalam keadaan terbuka box-nya,itu 

tidak akan diterima. Disetiap store memiliki dua chiller. Karena kalau ada yang terkontaminasi itu akan 

menular ke yang lain, maka   memastikan dengan adanya dua chiller. 

 d. Cara McDonald mengikat konsumen secara emosional 

Seperti pada saat membangun awareeness dengan iklan, iklan-iklan   tidak melulu hanya sekadar menjual 

produk. Ada pesan-pesan yang disisipkan yang berkaitan dengan emotional benefits. Bukan hanya benefit 

produk, jadi produk ini bukan hanya untuk mengenyangkan tapi dikaitkan dengan unsur emosional. 

Diingat penting, tapi pesan yang diingat itu juga penting. Lalu, di store, crew melayani dapat memberikan 

pengalaman yang menyenangkan pada saat mereka datang ke Mc Donald’s. 

 

2.        Bagaimanakah analisis SWOT McDonald’s? 

a.      Strengths 

1)      Mc Donald mempunyai a strong global presence dengan kompetiror domestik terdekat yang hanya 

berukuran separuhnya, Mc Donald merupakan pemimpin pasar (market leader) baik secara domestik, 

maupun internasional. 

2)      Keuntungan Mc Donald's berasal dari pengurangan biaya melalui skala ekonomi, karena ukurannya 

yang sangat besar dan keberadaannya secara global memungkinkan untuk menetapkan risiko yang 

bervariasi yang melibatkan keadaan ekonomi dari negara tertentu. 

3)      Outlet perusahaan ditempatkan di wilayah yang strategis dan mudah dijangkau. 

4)      Adanya pengakuan atas merk (brand recognition). 

5)      Kesuksesan dalam periklanannya, seperti adanya kata “I'm Loving It” dalam setiap pemasarannya. 

6)      Adanya Kekuatan kerjasama dengan perusahaan lain, seperti dengan Coca-Cola. 

7)      Tempat penjualan yang bersih dan adanya tempat bermain untuk anak-anak mempunyai daya tarik 

tersendiri. 

8)      Adanya pelatihan yang profesional dengan didirikannya “Hamburger University” 

9)      Perusahaan yang telah mengglobal. 

10)  Aktif dalam kegiatan amal untuk anak-anak. 

11)  Menyesuaikan resep dan produk yang ditawarkan dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh 

USDA 

12)  Pendapatan tidak hanya dari penjualan makanan cepat saji, tapi juga dari investasi properti, 

franchiser of restaurant. 

13)  Adanya sistem delivery order yang mudah digunakan oleh konsumennya yaitu dengan menelpon 

14045. 

 

b.      Weakness 

1)      Harga yang kurang kompetitif, sehingga dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk 

meningkatkan pendapatan. 
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2)      Inovasi terhadap produk kurang memiliki spesifikasi tertentu 

3)      Management of franchises kurang memperhatikan integritas klien 

4)      Teknik pemsaran atau periklanan yang hanya diutamakan pada anak-anak. 

 

c.       Opportunities 

1)      Perusahaan dapat melakukan penjualan online sehingga memberikan kemudahan bagi pelanggan 

dan juga menambah feature-feature dalam pelayanan. 

2)      Merubah trend kebiasaan makan ke arah makan yang lebih sehat. 

3)      Mengembangkan secara terus menerus pangsa pasar terutama untuk generasi muda dan kelompok 

yang telah berumur 

4)      Melakukan pengawetan dengan bahan-bahan alami, sebagai bagian dari strategi pemasaran dan 

periklanan. 

5)      Menciptakan produk baru. Meneruskan untuk menggunakan teknologi untuk mempengaruhi strategi 

pendapatan, seperti menggunakan pesan singkat untuk mengantarkan pesanan khusus. 

 

d.      Threat 

1)      Adanya fluktuasi terhadap nilai mata uang asing. 

2)      Industri makanan cepat saji merupakan sektor yang sangat kompetitif sehingga persaingan juga 

semakin ketat. 

3)      Persamaan strategi dengan perusahaan 

4)      Adanya tekanan dari beberapa pihak mengenai makanan cepat saji dengan masalah obesitas. 

5)      Bagi konsumen yang sadar akan gizi, makanan cepat saji merupakan makanan yang kurang sehat. 

6)      Adanya ancaman dari kompetitor local di negara yang berbeda-beda. 

7)      Industri ini berada pada siklus mature dan merupakan industri yang cepat mengalami kejenuhan. 

8)      Hanya menyimpan waktu pelanggan yang sangat berharga, namun juga meningkatkan energi 

pelanggan. 

 

2.    Bagaimana strategi perusahaan tersebut dalam memperoleh pembeli Ada begitu banyak tantangan 

yang dihadapi oleh McDonald’s dalam menjalankan usahanya. Bahkan di antaranya ada belum diatasi dan 

sulit untuk menemukan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Tantangan-tantangan tersebut 

adalah: 

a.       Adanya fluktuasi terhadap nilai mata uang asing. 

b.      Industri makanan cepat saji merupakan sektor yang sangat kompetitif sehingga persaingan juga 

semakin ketat. 

c.       Persamaan strategi dengan perusahaan 

d.      Adanya tekanan dari beberapa pihak mengenai makanan cepat saji dengan masalah obesitas. 

e.       Bagi konsumen yang sadar akan gizi, makanan cepat saji merupakan makanan yang kurang sehat. 

f.         Adanya ancaman dari kompetitor local di negara yang berbeda-beda. 

g.      Industri ini berada pada siklus mature dan merupakan industri yang cepat mengalami kejenuhan. 

h.      hanya menyimpan waktu pelanggan yang sangat berharga, namun juga meningkatkan energi 

pelanggan. 

Dari banyaknya tantangan yang dihadapi oleh McDonald’s dalam menjalankan usahanya, yang akan 

penulis bahas lebih dalam adalah tentang asumsi bahwa makanan cepat saji yang disajikan di  

McDonald’s adalah makanan yang kurang sehat. Karena saat ini, orang sudah mulai berpikiran 

maju tentang pentingnya kesehatan dan sudah mulai mengurangi makanan cepat saji. Karena asumsi 

konsumen yang demikian, pengunjung McDonald’s jadi semakin berkurang, terutama pada kalangan 
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dewasa dan tua. Namun di kalangan remaja, McDonald’s masih menjadi tren karena gengsinya. Para 

remaja juga kurang menyadari tentang pentingnya kesehatan dan bahaya makanan cepat saji. 

McDonald's merupakan perusahaan yang bergerak pada industri fast food restaurant. Produk yang 

ditawarkan berupa makanan dan minuman siap saji. Berikut adalah perincian produk yang ditawarkan : 

a.         Paket Hemat (PaHe), yaitu merupakan paket yang terdiri dari 1 produk makanan dan 1 produk 

minuman. Paket Hemat ini memberikan keuntungan pada pelanggan yaitu harga yang lebih murah 

dibandingkan jika membeli dengan harga satuan. Sedangkan bagi perusahaan dapat meningkatkan 

penjualan produk. 

Paket Hemat (PaHe) terdiri dari : 

1)      PaHe 1 (Cheese Burger dan Medium Drink) 

2)      PaHe 2 (McChicken Burger dan Medium Drink) 

3)      PaHe 3 (Fillet O Fish Burger dan Medium Drink) 

4)      PaHe 4 (Big Mac Burger dan Medium Drink) 

5)      PaHe 5 (Double Cheese Burger dan Medium Drink). 

b.         Jenis-jenis Burger, yaitu : 

1)      Beef Burger 

2)      Spicy Chicken Burger 

3)      Double Beef Burger 

4)      Big Mac Burger 

5)      Fillet O Fish 

6)      Triple Cheese Burger 

7)      Beef Prosperity 

c.         Paket Nasi, yaitu merupakan paket khusus yang dibuat oleh McDonald's Indonesia, sesuai dengan 

kebiasaan masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. 

1)      PaNas (Rice, 1 Pcs Chicken, Medium Drink) 

2)      PaNas Spesial (Rice, 1 Pcs Chicken, Egg, Medium Drink) 

3)      PaNas Komplit (Rice, 1 Pcs Chicken, Egg, Soup, Medium Drink). 

4)      French Fries dengan 4 ukuran, yaitu : Regular, Medium, Large, Super Size 

5)      Hot and Cold Drinks 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa menu-menu yang tersedia bisa dihasilkan dari bahan organik, seperti 

beras, kentang, keju, daging ikan, daging ayam, daging sapi, sayur-sayuran, dan lain-lain. Penulis 

merencanakan, McDonald’s mempunyai perkebunan dan peternakan organik yang merupakan milik 

pribadi McDonald’s. Semua bahan baku untuk pembuatan makanan McDonald’s dihasilkan dari 

perkebunan dan peternakan organik yang dikelola oleh McDonald’s itu sendiri. 

Secara substansi pertanian organik bukanlah barang baru. Sebelum ditemukan pupuk dan obat-obatan 

kimia sintetis, bisa dikatakan semua kegiatan produksi pertanian merupakan pertanian organik. 

Adalah Sir Albert Howard, seorang ahli botani asal Inggris, yang mengagas pertanian organik secara lebih 

sistemastis. Bukunya yang terbit pada tahun 1940, berjudul “An Agricultural Testament”, telah 

menginspirasi gerakan pertanian organik diberbagai belahan bumi. Atas alasan itu, dia disebut-sebut 

sebagai bapak pertanian organik.  
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BAB III 

PENUTUP 

 

4.      KESIMPULAN 

Dengan semakin canggih dan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, masyarakat mulai berpikir 

cerdas dan menuntut adanya produk yang tidak hanya menguntungkan dari harga tapi juga dari segi 

manfaat ekonomis dan kesehatan. McDonald’s sebagai perusahaan yang sudah mapan harus tanggap 

dalam memenuhi tuntutan perubahan global baik dari segi competitor maupun keinginan konsumen. 

5.      SARAN  

Penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1.    Perusahaan mampu berkompetisi dengan harga yang kompetitif. 

2.    Terus menerus melakukan inovasi terutama dengan melakukan penciptaan produk makanan yang 

sesuai gaya hidup sehat. 

3.    Total Quality Management harus dilakukan untuk control kualitas terhadap pelayanan, servis, 

kebersihan dan cita rasa dari makanan itu sendiri. 

4.    Memanfaatkan kemajuan teknologi seperti internet untuk meningkatkan penjualan dan memberikan 

kemudahan bagi pelanggan 
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Nestle: Kontroversi Susu Formula Bayi 
(Tugas Pertemuan Ke-12) 

 

Perusahaan besar yang telah memasuki pasar dunia, diwajibkan memiliki R & D dan 

seharusnya melakukan riset-riset bersama ahli gizi untuk mengembangkan produknya. Dalam 

industri formula bayi, wajib memiliki izin dari organisasi internasional terutama dalam bidang 

kesehatan dan yang menitik beratkan pada kesehatan bayi. Ini dibutuhkan kekuatan R & D dan 

departemen Quality Control nya untuk menentukan output dari produknya. Nestle merupakan 

salah satu perusahaan besar dan berkelas internasional yang berkantor pusat di Switzerland dan 

sudah 100 tahun bergerak dalam industri formula bayi. Beriring dengan berjalannya waktu, 

Nestle sering mendapat kecaman dari berbagai pihak seperti ibu-ibu bayi, organisasi kesehatan 

lokal, maupun pemerintah lokal yang mengatakan bahwa produknya terkontaminasi dan 

malnutrisi yang menyebabkan kematian bayi, dan mengatakan neslte tidak beretika dan 

berperilaku tidak normal. 

Untuk mengatasi hal ini, Nestle melakukan riset dan lobi dengan pihak internasional 

seperti WHO dan UNICEF guna mengambil solusi yang tepat, dan juga sebagai acuan dasar 

sebagai penjamin produknya aman. Kesalahan persepsi merupakan salah satu penyebab, Ibu-

ibu menganggap bahwa susu formula membuat bayi tumbuh besar dan bersinar. Tanggapan ini 

tidak tepat karena asi teteaplah yang paling utama daripada susu formula. 

Untuk mengatasi permasalahan ini, Nestle memiliki beberapa strategi yaitu melakukan 

survei dan observasi lingkungan demografi, budaya, ekonomi negara, perilaku, gaya hidup, 

serta politiknya. Edukasi kepada ibu-ibu terhadap pentingnya asi dapat mempengaruhi 

konsumsi susu Nestle ini. Petunjuk untuk penggunaan formula bayi ini sebagai contoh mencuci 

botol susu dengan air mengalir kemudian direbus hingga mendidih untuk menghilangkan 

bakteri untuk menghilangkan kontaminan susu bayi. Karena menurut hasil riset yang dilakukan 

Nestle, bahwa kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan. 

Kemudian, Nestle mengubah strategi pemasarannya dengan menggaet organisasi lokal 

dan internasional untuk menjalin kerja sama. Nestle bekerja sama dengan WHO dengan 

menggunakan syarat dan requirement berdasar kode-kode WHO. Dan juga memenuhi standar 

UNESCO atas beredarnya produk formula bayi untuk menghasilkan produk yang paling aman. 

Nestle juga merubah cara pemasaran dengan rumah rumah sakit bersalin sebagai partner 

pemasaran produk dengan tidak meninggalkan etika dan moral. Nestlejuga dapat memberikan 



produk non formula seperti bedak, sabun, dll sebagai bentuk kepedulian terhadap ibu dan bayi 

yang beresiko tinggi kehilangan nyawa. Selain itu, Nestle juga membuat produk lain seperti 

susu khusus ibu hamil yang telah direkomendasi oleh organisasi kesehatan sebagai bentuk 

kepeduliannya. Tidak hanya itu, Nestle juga memberi kontribusi dengan mendanai program 

kesehatan dan imunisasi. 

 



Nestle kontroversi susu formula bayi 
 

 Perusahaan besar yang telah memasuki pasar dunia, diwajibkan memiliki R & 

D dan seharusnya melakukan riset-riset bersama ahli gizi untuk mengembangkan 

produknya. Dalam industri formula bayi, wajib memiliki izin dari organisasi 

internasional terutama dalam bidang kesehatan dan yang menitik beratkan pada 

kesehatan bayi. Ini dibutuhkan kekuatan R & D dan departemen Quality Control nya 

untuk menentukan output dari produknya. Nestle merupakan salah satu perusahaan 

besar dan berkelas internasional yang berkantor pusat di Switzerland dan sudah 100 

tahun bergerak dalam industri formula bayi. Beriring dengan berjalannya waktu, Nestle 

sering mendapat kecaman dari berbagai pihak seperti ibu-ibu bayi, organisasi kesehatan 

lokal, maupun pemerintah lokal yang mengatakan bahwa produknya terkontaminasi dan 

malnutrisi yang menyebabkan kematian bayi, dan mengatakan neslte tidak beretika dan 

berperilaku tidak normal. 

  Untuk mengatasi hal ini, Nestle melakukan riset dan lobi dengan pihak 

internasional seperti WHO dan UNICEF guna mengambil solusi yang tepat, dan juga 

sebagai acuan dasar sebagai penjamin produknya aman. Kesalahan persepsi merupakan 

salah satu penyebab, Ibu-ibu menganggap bahwa susu formula membuat bayi tumbuh 

besar dan bersinar. Tanggapan ini tidak tepat karena asi teteaplah yang paling utama 

daripada susu formula. 

 Untuk mengatasi permasalahan ini, Nestle memiliki beberapa strategi yaitu 

melakukan survei dan observasi lingkungan demografi, budaya, ekonomi negara, 

perilaku, gaya hidup, serta politiknya. Edukasi kepada ibu-ibu terhadap pentingnya asi 

dapat mempengaruhi konsumsi susu Nestle ini. Petunjuk untuk penggunaan formula 

bayi ini sebagai contoh mencuci botol susu dengan air mengalir kemudian direbus 

hingga mendidih untuk menghilangkan bakteri untuk menghilangkan kontaminan susu 

bayi.  

 Karena menurut hasil riset yang dilakukan Nestle, bahwa kurangnya 

pengetahuan ibu tentang kesehatan. Nestle bekerja sama dengan WHO dengan 

menggunakan syarat dan requirement berdasar kode-kode WHO. Dan juga memenuhi 

standar UNESCO atas beredarnya produk formula bayi untuk menghasilkan produk 



yang paling aman. Nestle juga merubah cara pemasaran dengan rumah rumah sakit 

bersalin sebagai partner pemasaran produk dengan tidak meninggalkan etika dan moral 



ANALISIS KASUS NESTLE 

 

 

 Menurut saya, langkah Nestle dalam menyikapi dugaan isu kematian masal 
bayi akibat produk mereka sudah sangat benar, dengan melakukan klarifikasi, uji lab 
hingga sosialisasi tentang penyakit berbahaya yang tidak ada hubungannya dengan 
produk Nestle sangat membantu perusahaan dalam memerangi isu perusahaan. Hal ini 
selain memberikan rasa aman bagi para konsumen, juga memberikan edukasi bagi 
masyarakat tentang bahaya penyakit yang rawan terjadi, khususnya negara yang 
terlibat perang dunia ke-dua, hal ini diharapkan menjadi bahan contoh bagi merek lain 
dalam menyikapi isu produk mereka. 



Kontroversi Susu Formula Si Mungil 

 

 

Nestle Alimentana dari Vevey, Swiss, satu dari perusahaan pemroses makanan terbesar 

dunia dengan penjualan diseluruh dunia lebih dari $8 miliar, telah menjadi subjek dari boikot 

internasional. Untuk lebih dari 20 tahun, dimulai dengan sebuah pernyataan Pan American Health 

Organization (Organisasi Kesehatan Seluruh Amerika). Nestle telah secara langsung atau tidak 

langsung dituduh terlibat dalam kematian bayi-bayi di dunia. Tuduhan tersebut berkisar pada 

penjualan susu formula bayi, yang diduga sebagai penyebab dari kematian bayi secara massal.. 

Pada tahun 1974, seorang wartawan Inggris menerbitkan sebuah laporan yang menyatakan 

bahwa pabrikan formula-bubuk memiliki kontribusi ada kematian bayi di Dunia Ketiga dengan 

menjual secara agresif produk mereka kepada orang-orang yang tidak mampu menggunakannya 

secara tepat. Laporan sepanjang 28 halaman tersebut menuduh industry susu bayi mendorong ibu-

ibu untuk menghentikan pemberian ASI dan menggunakan susu formula bubuk. Laporan tersebut 

kemudian diterbitkan oleh Third World Working Group(Kelompok Kerja Dunia Ketiga), sebuah 

kelompok lobi yang mendukung Negara-negara terbelakang. Pamflet tersebut diberi judul “Nestle 

membunuh bayi-bayi,” dan menuduh Nestle atas perilaku yang tidak etis dan tidak bermoral. 

Hal ini tentunya merupakan pukulan berat untuk produsen susu formula yaitu Nestle. 

Padahal Nestle sebagai salah satu perusahaan produsen susu formula yang menjadi pelopor dan 

sebagai produsen susu formula terbesar di dunia. Sebagai perusahaan yang ingin mengembangkan 

usahanya berusaha melakukan promosi besar-besaran mengenai keunggulan produk susu formula 

untuk bayi. Promosi yang besar-besaran mengenai keunggulan produk Nestle ini diharapkan akan 

berdampak terhadap peningkatan penjualan susu formula Nestle. Dan untuk menghadapi 

permasalahan ini produsen susu formula berupaya mengadakan kampanye promosi besar-besaran 

dan ini juga dilakukan oleh Nestle yang mempelopori upaya ini. Kampanye promosi besar-besaran 

inilah yang menurut pandangan pengamat melanggar etika. Promosi besar-besaran itu 

mengeluarkan slogan-slogan seperti “Ibu modern tahu yang terbaik untuk bayinya yaitu susu 

formula Nestle”, “Ibu menyayangi anaknya tentu memberi susu formula Nestle”.  

 

 

 



 

Disamping itu dibagikan sampel kepada para dokter dan bidan untuk mempromosikan susu 

formula kepada pasiennya. Padahal pada kenyataannya pemberian ASI jauh lebih menguntungkan, 

yakni: 

1. Dari segi ekonomi lebih efisien 

2. ASI mencegah infeksi karena mengandung antibody 

3. ASI jauh lebih bergizi dibanding susu formula terbaikpun 

4. ASI lebih hygienis 

5. Mengurangi resiko kehamilan baru. 

Sehingga mengingat banyak manfaat ASI, sehingga banyak kalangan masyarakat yang 

tidak setuju akan promosi susu formula. Dan melakukan aksi boikot terhadap produsen susu 

formula Nestle. Banyak pihak menggembar-gemborkan aksi boikot terhadap perusahaan makanan 

Nestle. Karena diperkirakan 1,5 juta anak di Negara berkembang meninggal setiap tahunnya 

disebabkan kekurangan asupan ASI. Disinyalir bahwa Nestle adalah salah satu produsen yang 

melakukan pelanggaran persyaratan pemasaran makanan bayi yang dikeluarkan oleh Word Health 

Assembly. 

 

Tuduhan-tuduhan 

Sebagian besar tuduhan terhadap susu formula bayi memfokuskan pada isu apakah 

periklanan dan pemasaran poduk-produk sejenis telah mencegah pemberian ASI diantara ibu-ibu 

di Dunia Ketiga dan telah mengakibatkan penyalagunaan produk-produk tersebut, dengan 

demikian berkontribusi pada kekurangan gizi dan kematian pada bayi. Saat itu Nestle melakukan 

pemasaran dengan cara memberi free sample pada ibu yang baru saja melahirkan di rumah sakit 

dan menunjukkan bahwa Nestle lalai dengan hanya menanamkan di otak konsumen bahwa susu 

formula itu baik, tanpa sedikit pun menyinggung bahwa air susu ibu (ASI) adalah yang lebih baik 

bagi bayi. 

 

 

 

 

 



 

TEORI ETIKA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KASUS PT.NESTLE 

1.        Etika Teologi 

a)    Utilitarianisme 

Pada sebagian besar ibu-ibu muda setelah melahirkan bayinya, dapat memberikan ASI pada 

bayinya. Hanya sedikit saja yang tidak mampu memberikan ASI pada bayinya. Pada akhir abad 

19 Nestle bertujuan untuk mengembangkan susu formula sebagai pengganti ASI yang dapat 

bermanfaat bagi ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI nya. Nestle sebagai salah satu 

perusahaan produsen susu formula yang menjadi pelopor dan sebagai produsen susu formula 

terbesar di dunia 

b)    Egoisme etis 

NESTLE sebagai perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya berusaha melakukan promosi 

besar-besaran mengenai keunggulan produk susu formula untuk bayi. Promosi yang besar-besaran 

mengenai keunggulan produk Nestle ini diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan 

penjualan susu formula Nestle. Dan untuk menghadapi permasalahan ini produsen susu formula 

berupaya mengadakan kampanye promosi besar-besaran dan ini juga dilakukan oleh Nestle yang 

mempelopori upaya ini. 

Kampanye promosi besar-besaran inilah yang menurut pandangan pengamat melanggar etika. 

Promosi besar-besaran itu mengeluarkan slogan-slogan seperti “Ibu modern tahu yang terbaik 

untuk bayinya yaitu susu formula Nestle”, “Ibu menyayangi anaknya tentu memberi susu formula 

Nestle”. Disamping itu dibagikan sampel kepada para dokter dan bidan untuk mempromosikan 

susu formula kepada pasiennya. 

 

2.        Deontologi 

 

Nestle yang menjadi produsen susu formula untuk bayi yang pertama yang mencoba dalam 

berpromosi menghilangkan gambar bayi montok dari kaleng produknya. 

 

 

 

 



 

3.         Teori Hak 

 

Namun lama-kelamaan Nestle dapat menerima semua ketentuan dan 

perusahaan Nestle merasa memiliki tanggung jawab moral akan kepentingan yang utama dari 

seorang bayi, sehingga dengan demokratis pada akhirnya boikot terhadap Nestle dihentikan. 

 

4.         Teori Keutamaan 

Nestle sebagai perusahaan terbesar produsen susu formula yang bertaraf Internasional 

masih tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai promosi produk yang 

dihasilkannya. Nestle juga tetap melakukan promosi untuk meningkatkan penjualan, namun tetap 

menjalankan kaidah etika Deontologi. Dengan menghilangkan gambar bayi montok pada kaleng 

susunya justru dapat meningkatkan simpati masyarakat akan perusahaan yang ternyata masih 

mematuhi/menjunjung tinggi etika bisnis dengan mematuhi etika periklanan. 

 

Resolusi 

Pada tahun 1974, menyadari adanya perubahan pola sosial di dunia berkembang dan peningkatan 

akses kepada radio dan televisi disana, Nestle meninjau ulang praktik-praktik pemasarannya 

dengan basis daerah ke daerah. Sebagai hasilnya, periklanan susu formula bayi melalui media masa 

dengan segera mulai dihilangkan dari pasar-pasar tertentu, pada tahun 1978 dilarang di seluruh 

dunia oleh perusahaan tersebut. Nestle kemudian melakukan pengadaan program-program 

pendidikan kesehatan yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa pemahaman akan 

penggunaan produk-produk mereka yang benar mencapai para ibu, khususnya di daerah 

pedalaman. 

 

MEMPERTAHANKAN MEREK DAN PRODUK 

 

Dari awal, Nestle percaya bahwa menyusui adalah hal terbaik bagi bayi. Pendiri Nestle, 

Henri Nestle, menyatakan hal ini pada tahun 1867 dan hinggi kini pernyataan itu masih dipegang 

teguh oleh Nestle. Susu formula ciptaan Henri Nestle didesain untuk menyelamatkan hidup bayi, 

karena pada saat itu tingkat kematian bayi sangat tinggi di Switzerland. Berangkat dari nilai ini, 



maka Nestle tidak pernah mengganti nama mereknya, karena nama Nestle bukan sekedar nama, 

istilah, tanda atau simbol, lebih dari itu, Nestle merupakan sebuah ‘janji’ perusahaan untuk secara 

konsisten memberikan kualitas yang terbaik bagi konsumen. Sehingga dalam praktik pemasaran 

yang spesifik menangani produk, Nestle selalu memberikan harapan bagi konsumen dengan 

adanya jaminan standar kualitas merek Nestle, konsumen akan terus membeli produk dari lini 

produk Nestle (Makanan bayi, susu formula, kopi, sereal, hingga makanan binatang dan 

kosmetika). 

Dalam mempertahankan merek dan memperbaikinya, Nestle tidak hanya respek pada 

kuasa hukum dan memformulakan aturan, tapi juga respek terdapat sejumlah organisasi sosial 

yang memberi kritikan-kritikan tajam. Selama krisis, Nestle tetap bertahan pada label merek yang 

mengusung nama besar Henri Nestle dan menggunakan beberapa instrumen komunikasi 

pemasaran seperti promosi pejualan dan mengiklankan image, namun hal ini sangat dilakukan 

dengan penuh kehati-hatian, khususnya untuk produk susu formula, tahun 1982 Nestle mengadopsi 

artikel WHO Code yang selanjutnya menjadi kebijakan Nestle pada saat itu: tidak beriklan secara 

umum, tidak memberikan free sample pada para ibu, tidak menggunakan komisi atau bonus 

penjualan, tidak menggunakan gambar bayi pada label, selalu mencantumkan pernyataan bahwa 

menyusui itu penting dan lain-lain. 

KESIMPULAN 

Dari kasus diatas terlihat bahwa moral yang diterapkan dalam perilaku bisnis dan norma 

perusahaan tidak diterapkan secara baik karena perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis. 

Perusahaan melakukan pelanggaran terhadap dalam prinsip-prinsip etika bisnis dimana produsen 

lalai dengan hanya menanamkan di otak konsumen bahwa susu formula itu baik, tanpa sedikit pun 

menyinggung bahwa air susu ibu (ASI) adalah yang lebih baik bagi bayi. Namun sekarang Nestle 

sudah dapat memperbaikinya, Nestle tidak hanya respek pada kuasa hukum dan memformulakan 

aturan, tapi juga respek terdapat sejumlah organisasi sosial yang memberi kritikan-kritikan tajam. 

Dan sekarang Nestle perusahaan yang mau memperbaiki diri dan mau belajar dari pengalaman 

pahit yang menjadikan tantangan sebagai motivator untuk meningkatkan citra perusahaan. 

 

 

 

 



 

SARAN 

1. Tetap melakukan pendekatan edukasi pada ibu bayi sebagai pelaku pemakai 

formula bayi dalam rangka memberikan formula bayi tersebut pada bayi-bayinya. 

2. Nestle tetap memberikan produk sampling berupa pemakaian gratis melalui rumah 

sakit – rumah sakit lokal dengan tidak meninggalkan etika dan moral. 

3. Produk formula bayi sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat khususnya ibu 

bayi, maka Nestle dapat melakukan pemasaran produk formula bayinya melalui produk-

produk pendukung yang digunakan oleh ibu bayi secara langsung seperti susu bubuk 

khusus ibu hamil yang telah direkomendasikan oleh organisasi kesehatan. 

4. Nestle melakukan survei dan observasi mengenai segemntasi pasar berdasar 

budaya masyarakat dan perlikau konsumen tiap negara di bagian negara dunia ketiga 

sehingga pemasaran formula bayi akan tepat sasaran. 
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Pengertian Etika Bisnis 

Etika bisnis merupakan cara-cara saat melakukan kegiatan berbisnis yang 

mencakup semua aspek, baik itu yang berkaitan dengan seorang individu, 

perusahaan maupun masyarakat. Etika bisnis dapat membangun dan membentuk 

nilai-nilai, norma dan perilaku yang baik dalam berbisnis. Misalnya dalam 

perusahaan etika bisnis dapat membentuk perilaku karyawan yang baik, serta 

dapat membangun hubungan bisnis yang baik juga dengan konsumen maupun 

mitra kerja perusahaan. 

Karena setiap perusahaan dalam berbisnis meyakini bisnis yang baik ialah bisnis 

yang memiliki etika bisnis yang mematuhi peraturan hukum atau peraturan yang 

berlaku. Dalam suatu perusahaan etika bisnis dapat menjadikan pedoman untuk 

melaksanakan aktivitas dalam bekerja, yang dimana bekerja dilandasi dengan 

etika, moral, kejujuran dan profesionalisme. 

Tujuan Etika Bisnis.tujuan etika bisnis salah satunya ialah memberikan kesadaran 

akan moral dan memberikan batasa kepada para pelaku bisnis supaya dalam 

menjalankan bisnisnya dengan bersikap baik, sehingga tidak berperilaku yang 

dapat merugikan banyak pihak yang ada hubungannya dengan bisnis tersebut. 

Jadi etika bisnis dapat mengatur dan mengarahkan para pelaku bisnis untuk 

mewujudkan manajemen maupun citra yang baik dalam berbisnis, sehingga 

bisnis tersebut dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai adanya bahwa 

bisnis itu memiliki etika yang baik. 

Dan dengan etika bisnis juga maka kegiatan bisnis dapat jauh dari citra buruk 

seperti citra yang kotor, licik dan penuh dengan penipuan. Ciri-ciri bisnis yang 



memiliki etika baik diantaranya seperti tidak merugikan pembisnis atau usaha 

orang lain, tidak melanggar aturan atau hukum yang berlaku, tidak membuat 

suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnisnya dan memiliki izin usaha yang 

sah serta jelas. 

Manfaat Etika Bisnis Untuk Perusahaan 

Beberapa manfaat yang biasa didapatkan dari etika bisnis bagi perusahaan 

diantaranya yaitu: 

Dapat Meningkatkan Kredibilitas Perusahaan Etika bisnis sangat penting bagi 

perusahaan, terutama perusahaan besar yang dimana memiliki banyak sekali 

karyawan yang tidak saling mengenal. Setiap karyawan pada perusahaan akan 

terikat dengan peraturan standar etis yang sama, maka jika ada suatu kasus yang 

timbul maka akan mengambil keputusan yang sama. 

Perusahaan Dapat Menjelaskan Bagaimana Menilai Tanggung Jawan 

Sosialnya,Dengan biasa menjelaskan tanggung jawab sosial atau dengan 

menggunakan pendekatan sosial perusahaan tidak hanya mendapatkan 

keuntungan dari segi ekonomi saja, tapi mendapatkan keuntungan dari segi sosial 

juga. Jika perusahaan telah bertanggung jawab dari segi sosial maka usaha akan 

berjalannya secara baik, sehingga secara tidak langsung perusahaan akan 

terhindar dari konflik sosial yang dapat merugikan. 

Dapat Menyediakan Perusahaan Atau Dunia Bisnis Kemungkinan Untuk 

Mengatur Dirinya Sendiri,Hal ini disebut juga dengan “self regulation” 

merupakan suatau proses dimana individu dapat mengatur pencapainnya sendiri. 

Dapat menentukan target mereka, melakukan evaluasi terhadap kesuksesan 

mereka ketika telah tercapainya target tersebut dan memberikan penghargaan 

kepada diri mereka sendiri karena mereka telah mencapai target yang 

diinginkannya. 

Dapat Membantu Menghilangkan Grey Area Pada Bidang Etika 



Misalnya kesetaraan penerimaan gaji, penggunaan tenaga kerja dibawah umur 

dan kewajibab perusahaan dalam menjaga lingkungan hidup, sehingga 

perusahaan memiliki batasan-batasan dalam menjalankan bisnisnya. 

Dapat Meningkatkan Daya Saing Perusahaan,Memiliki daya saing saat ini sudah 

menjadi keharusan bagi setiap perusahaan, karena jika suatu perusahaan tidak 

memiliki daya saing, usahanya tidak akan bertahan lama. Jika suatu usaha atau 

bisnis memiliki etika yang baik, maka bisnisnya akan mengalami perkembangan 

dan semakin meningkatkan daya saing maupun kemampuannya untuk bersaing 

di pasaran dengan perusahaan atau pembisnis lain. 
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Dalam industri formula bayi ini, perusahaan diwajibkan mempunyai ijin-ijin lengkap sesuai 

dengan persayaratan dari organisasi internasional khususnya yang menangani di bidang 

kesehatan dan menitikberatkan pada kesehatan bayi. Selain itu dukungan sarana lengkap baik 

departemen R & D beserta peralatan risetnya maupun departemen quality controlnya. Dimana 

kedua departemen ini sangat menentukan output produk khususnya formula bayi yang benar-

benar higienis dan bebas kontaminasi. Penggunaan dan pemakaian produk formula bayi memiliki 

resiko efek secara jangka panjang dan tidak kecil. Sehingga adanya tuntutan persayaratan yang 

tinggi dari organisasi internasional maupun pemerintah lokal sangat dikedepankan mengingat 

terjadinya kegagalan produk mempunyai resiko kehilangan nyawa atau kematian pada sasaran 

pemakainya yaitu bayi. Peranan organisasi kesehatan baik internasional maupun lokal dan 

pemerintah lokal sangat menentukan kesuksesan atau kegagalan dari produk formula bayi ini. 

Research and Development ( R & D ) Department pada Nestle juga telah melakukan riset-

riset penting dan pengembangan produk secara berkala disesuikan dengan permintaan pasar 

dengan tetap mengikuti aturan dan persyaratan yang berlaku. Kegiatan ini berlangsung terus-

menerus dengan tanpa melupakan evaluasi-evaluasi tindakan untuk menemukan solusi serta 

pembuatan produk-produk inovasi terbaru yang paling tepat sasaran dan benar dalam rangka 

mengembangkan produk formula bayi secara jangka panjang. 

Quality Control ( QC ) Department pada Nestle juga telah melakukan kontrol kualitas 

terhadap mutu dan higienitas produk formula bayi khususnya susu bubuk sebagai nutrisi 

tambahan pada bayi. Ketepatan dan disiplin kontrol sangat menentukan hasil produk hingga 

layak konsumsi terutama untuk bayi. 

Sasaran utama Nestle pada dasarnya adalah memasarkan produk formula bayi berupa susu 

bubuk ke dunia internasional mulai negara maju, negara berkembang, hingga ke negara dunia 

ketiga. Perbedaan budaya dari berbagai negara ini dapat menentukan keputusan memakai atau 

tidak serta kemampuan daya beli dari berbagai segmen sangat mempengaruhi penggunaan atau 

pemakaian susu bubuk produksi dari Nestle ini. 

Nestle Adalah salah satu perusahaan besar dan berkelas internasional yang berkantor pusat 

di Switzerland dan pada tahun 1866 yang lebih dari 100 tahun yang lalu yang pada saat ini juga 

telah dikenal perusahaan yang bergerak dalam industri formula bayi. Nestle pada tahun 1974-an 



mulai memasuki dan memasarkan produk formula bayinya di dunia ketiga seperti negara-negara 

di afrika selatan, pedalaman meksiko,  dan philipina. 

Berjalan seiring waktu dalam pemasaran susu bubuk produksi Nestle pada negara-negara 

dunia ketiga, mereka Nestle mendapat kecaman dari berbagai pihak yang berkepentingan seperti 

ibu-ibu bayi, organisasi kesehatan lokal negara, dan pemerintah lokal karena produk susu 

bayinya diindikasikan telah terkontaminasi dan malnutrisi untuk bayi yang mengakibatkan 

kematian pada bayi. Susu bubuk yang beredar di negara mereka yang diproduksi oleh Nestle 

dianggap merupakan hasil produksi untuk percobaan penggunaan pemakaian pada bayi guna 

menemukan solusi terbaik dan evaluasi untuk produk-produk baru selanjutnya. Banyak pendapat 

khususnya di negara dunia ketiga ini mengatakan Nestle membunuh bayi generasi muda mereka 

dan Nestle tidak mempunyai etika dan berperilaku tidak bermoral. 

Dengan berjalannya waktu, Nestle melakukan riset dan lobi internasional dengan pihak-

pihak yang berkepentingan untuk diskusi pemecahan masalah yang terjadi guna diambil solusi 

yang tepat, salah satunya dengan WHO dan UNICEF. Jalan ini ditempuh Nestle untuk jangka 

panjang karena dapat digunakan sebagai acuan atau dasar pemakaian produk Nestle serta dapat 

diberikan jaminan aman. Dengan penggunaan WHO Code sebagai standarisasi serta requirement 

utama, maka Nestle berpegang pada aturan ini. 

Kesalahan dan kelalaian persepsi dalam pemakaian produk formula bayi khususnya susu 

bubuk oleh personal atau pemakainya merupakan salah satu faktor penyebab bisa terjadinya 

kematian pada bayi usia 1 – 2 tahun, karena dapat terjadi kontaminasi buatan serta kurangnya 

pengetahuan mendasar pentingnya air susu ibu. Dimana ibu-ibu di negara dunia ketiga ini 

menganggap bahwa susu bubuk formula dapat membuat bayi terlihat lebih tumbuh dan bersinar 

adalah kurang tepat menurut Nestle. Dikatakan oleh Nestle bahwa air susu ibu tetaplah yang 

utama dan tidak dapat tergantikan oleh susu bubuk formula apapun. 

Dari uraian latar belakang masalah diatas mengenai penggunaan susu bubuk formula pada 

bayi usia 1 – 2 tahun khususnya dalam pemasarannya di negara-negara dunia ketiga yang 

mendapatkan kecaman dari pihak-pihak yang berkepentingan maka dalam studi kasus ini akan 

diambil langkah-langkah solusi terbaik mengingat adanya permasalahan baru terkait dengan 

adanya perubahan budaya dan perilaku beberapa manusia dalam cara-cara pemasaran susu bubuk 



formula bayi dan peranan dari Nestle dalam kegiatannya melawan HIV dan AIDS pada negara-

negara berkembang. 

 
Rumusan Masalah 
 

Berdasar hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka masalah studi kasus ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1.      Bagaimana strategi Nestle meyakinkan konsumen untuk tetap menggunakan produk 

susu bubuk fomula bayi khususnya pada negara-negara dunia ketiga dengan tanpa 

menimbulkan permasalahan baru ? 

2.      Bagaimana Nestle melakukan aktifitas dan perubahan cara pemasaran dalam rangka 

memasarkan produk formula bayi terkait adanya perubahan budaya masyarakat dan 

perilaku konsumen ? 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Dalam studi kasus Nestle : Kontroversi Formula Bayi ditemukan beberapa rumusan 

masalah dari permasalahan yang terjadi. Dalam bab ini dibahas berdasar korelasi dengan 

landasan teori yang diambil. 

Dalam permasalahan yang pertama ditemukan ” Bagaimana strategi Nestle meyakinkan 

konsumen untuk tetap menggunakan produk susu bubuk fomula bayi khususnya pada negara-

negara dunia ketiga dengan tanpa menimbulkan permasalahan baru ? “ . Untuk mengatasi 

permasalahan ini maka Nestle sebaiknya menggunakan pemilahan dalam Kriteria Segementasi 

pasar yang sebelumnya harus dilakukan penelitian mengenai ekonomi makro dan mikro dari 

sebagian negara-negara dunia ketiga seperti melakukan survei dan observasi lingkungan 

demografi, ekonomi negara, perilaku, budaya, gaya hidup serta politiknya. 

 

   



 

MATERI PERTEMUAN KE 12 

Nestle : Kontroversi Susu Formula Bayi 

 
Dalam industri formula bayi ini, perusahaan diwajibkan mempunyai ijin-ijin 

lengkap sesuai dengan persayaratan dari organisasi internasional khususnya yang 

menangani di bidang kesehatan dan menitikberatkan pada kesehatan bayi. Selain itu 

dukungan sarana lengkap baik departemen R & D beserta peralatan risetnya maupun 

departemen quality controlnya. Dimana kedua departemen ini sangat menentukan 

output produk khususnya formula bayi yang benar-benar higienis dan bebas 

kontaminasi. Penggunaan dan pemakaian produk formula bayi memiliki resiko efek 

secara jangka panjang dan tidak kecil. Sehingga adanya tuntutan persayaratan yang 

tinggi dari organisasi internasional maupun pemerintah lokal sangat dikedepankan 

mengingat terjadinya kegagalan produk mempunyai resiko kehilangan nyawa atau 

kematian pada sasaran pemakainya yaitu bayi. Peranan organisasi kesehatan baik 

internasional maupun lokal dan pemerintah lokal sangat menentukan kesuksesan atau 

kegagalan dari produk formula bayi ini. 

Research and Development ( R & D ) Department pada Nestle juga telah 

melakukan riset-riset penting dan pengembangan produk secara berkala disesuikan 

dengan permintaan pasar dengan tetap mengikuti aturan dan persyaratan yang berlaku. 

Kegiatan ini berlangsung terus-menerus dengan tanpa melupakan evaluasi-evaluasi 

tindakan untuk menemukan solusi serta pembuatan produk-produk inovasi terbaru yang 

paling tepat sasaran dan benar dalam rangka mengembangkan produk formula bayi 

secara jangka panjang. 

Quality Control ( QC ) Department pada Nestle juga telah melakukan kontrol 

kualitas terhadap mutu dan higienitas produk formula bayi khususnya susu bubuk 

sebagai nutrisi tambahan pada bayi. Ketepatan dan disiplin kontrol sangat menentukan 

hasil produk hingga layak konsumsi terutama untuk bayi. 

Sasaran utama Nestle pada dasarnya adalah memasarkan produk formula bayi 

berupa susu bubuk ke dunia internasional mulai negara maju, negara berkembang, 

hingga ke negara dunia ketiga. Perbedaan budaya dari berbagai negara ini dapat 

menentukan keputusan memakai atau tidak serta kemampuan daya beli dari berbagai 



segmen sangat mempengaruhi penggunaan atau pemakaian susu bubuk produksi dari 

Nestle ini. 

Nestle Adalah salah satu perusahaan besar dan berkelas internasional yang 

berkantor pusat di Switzerland dan pada tahun 1866 yang lebih dari 100 tahun yang lalu 

yang pada saat ini juga telah dikenal perusahaan yang bergerak dalam industri formula 

bayi. Nestle pada tahun 1974-an mulai memasuki dan memasarkan produk formula 

bayinya di dunia ketiga seperti negara-negara di afrika selatan, pedalaman meksiko,  

dan philipina. 

Berjalan seiring waktu dalam pemasaran susu bubuk produksi Nestle pada 

negara-negara dunia ketiga, mereka Nestle mendapat kecaman dari berbagai pihak yang 

berkepentingan seperti ibu-ibu bayi, organisasi kesehatan lokal negara, dan pemerintah 

lokal karena produk susu bayinya diindikasikan telah terkontaminasi dan malnutrisi 

untuk bayi yang mengakibatkan kematian pada bayi. Susu bubuk yang beredar di 

negara mereka yang diproduksi oleh Nestle dianggap merupakan hasil produksi untuk 

percobaan penggunaan pemakaian pada bayi guna menemukan solusi terbaik dan 

evaluasi untuk produk-produk baru selanjutnya. Banyak pendapat khususnya di negara 

dunia ketiga ini mengatakan Nestle membunuh bayi generasi muda mereka dan Nestle 

tidak mempunyai etika dan berperilaku tidak bermoral. 

Dengan berjalannya waktu, Nestle melakukan riset dan lobi internasional dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk diskusi pemecahan masalah yang terjadi guna 

diambil solusi yang tepat, salah satunya dengan WHO dan UNICEF. Jalan ini ditempuh 

Nestle untuk jangka panjang karena dapat digunakan sebagai acuan atau dasar 

pemakaian produk Nestle serta dapat diberikan jaminan aman. Dengan penggunaan 

WHO Code sebagai standarisasi serta requirement utama, maka Nestle berpegang pada 

aturan ini. 

Kesalahan dan kelalaian persepsi dalam pemakaian produk formula bayi 

khususnya susu bubuk oleh personal atau pemakainya merupakan salah satu faktor 

penyebab bisa terjadinya kematian pada bayi usia 1 – 2 tahun, karena dapat terjadi 

kontaminasi buatan serta kurangnya pengetahuan mendasar pentingnya air susu ibu. 

Dimana ibu-ibu di negara dunia ketiga ini menganggap bahwa susu bubuk formula 

dapat membuat bayi terlihat lebih tumbuh dan bersinar adalah kurang tepat menurut 



Nestle. Dikatakan oleh Nestle bahwa air susu ibu tetaplah yang utama dan tidak dapat 

tergantikan oleh susu bubuk formula apapun. 

Dari uraian latar belakang masalah diatas mengenai penggunaan susu bubuk 

formula pada bayi usia 1 – 2 tahun khususnya dalam pemasarannya di negara-negara 

dunia ketiga yang mendapatkan kecaman dari pihak-pihak yang berkepentingan maka 

dalam studi kasus ini akan diambil langkah-langkah solusi terbaik mengingat adanya 

permasalahan baru terkait dengan adanya perubahan budaya dan perilaku beberapa 

manusia dalam cara-cara pemasaran susu bubuk formula bayi dan peranan dari Nestle 

dalam kegiatannya melawan HIV dan AIDS pada negara-negara berkembang. 

 

 



- Perusahaan akan melakukan klarifikasi terhadap produk yang ada, 

dengan mengadakan penelitian langsung.  Kemudian apabila dalam 

penelitian tersebut perusahaan tidak menemukan bukti, maka pihak 

yang mencemarkan nama baik, akan dituntut sesuai dengan peraturan 

undang-undang yang ada. Dan sebaliknya apabila terbukti maka 

perusahaan harus menerima konsekuensinya.  

- Menarik produk-produk dipasaran, apabila terbukti mengandung zat 

yang berbahaya bagi tumbuh kembang anak.  

- Memberikan penjelasan kepada ibu yang memiliki balita apabila, 

memberikan ASI lebih baik bagi imunitas balita itu sendiri.  

- Perusahaan akan melakukan klarifikasi terhadap produk yang ada, 

dengan mengadakan penelitian langsung.  Kemudian apabila dalam 

penelitian tersebut perusahaan tidak menemukan bukti, maka pihak 

yang mencemarkan nama baik, akan dituntut sesuai dengan peraturan 

undang-undang yang ada. Dan sebaliknya apabila terbukti maka 

perusahaan harus menerima konsekuensinya.  

- Menarik produk-produk dipasaran, apabila terbukti mengandung zat 

yang berbahaya bagi tumbuh kembang anak.  

- Memberikan penjelasan kepada ibu yang memiliki balita apabila, 

memberikan ASI lebih baik bagi imunitas balita itu sendiri.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan etis 

adalah: 

- Tahap perkembangan Moral, pada kasus ini susu formula bayi Nestle 

harus memperluas pasar mereka dengan melakukan promosi karena 

secara moral apabila produk ini dikenalkan pada masyarakat maka, 

tingkat penjualan akan meningkat. Ini merupakan perilaku etis dalam 

melakukan promosi, kemudian terdapat manfaat dalam melakukan 

promosi.  

- Lingkungan Organisasional 

Lingkungan organisasi suatu perusahaan sangat berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan yang etis apakah, suatu produk tersebut harus 

dilanjutkan atau dihentikan.  Karena keputusan ini bukan hanya satu 

pihak akan tetapi banyak yang terkait.  Karena itu semakin banyak 

pendapat maka, semakin baik pula hasil yang akan didapat.  

- Tempat Kedudukan Kendali  

Tempat kedudukan kendali tidak lepas dengan struktur organisasi, pada 

umumnya individu-individu yang memiliki moral akan jauh lebih 

kemungkinan untuk mengambil keputusan yang tidak etis.  Karena 

keputusan etis itu diambil untuk kelangsungan hidup perusahaan.  

 



RESUME PERTEMUAN KE 12  

NESTLE CORP ( KONTROVERSI FORMULA BAYI ) 

 

Dalam idnustri formula .bayi ini, perusahaan diwajibkan mempunyai ijin-ijin lengap sesuai 
dengan persyaratan dari organisasi internasional khususnya yang menangani dibidang 
kkesehatan dan menitikberatkan pada kesehatan bayi . selain itu dukungan aran lengkap baik 
departemen R & D besert pealatan risetnya maupun departemen quality contohnya. Dimana 
kedua departmen ini sangat menentukan output produk khususnya formula bayi yang benar-
benar higinis dan bebas kontaminasi . penggunaan dan pemakaian produk formula bayi 
mmemiliki risiko efek secara jangka panjang dan tidak kecil . sehingga adanya tuntutan 
persyaratan yang tinggi dari organisasi internasional maupun pemerintah lokal sangat 
dikedepankan mengingat terjadinya kegagalan produk  mempunyai risiko kehilangan nyawa 
atau kematian pada sasaran pemakaian yaitu bayi . peranan organisasi kesehatan baik 
internasional maupun lokal dan pemerintah lokal sangat menentukan kesuksesan atau 
kegagalan dari produk formulaa bayi ini . 

Research and Development ( R  & D ) department pada nestle juga telah melakukan riset-
riset penting dan pengembangan produk secara berkala disesuaikan dengan permintaan pasar 
dengan tetap mengikuti aturan dan persyaaratan yang berlaku .Quality Control ( QC ) 
department pada nestle juga telah melakukan kontrol kualitas terhadap mutu dan higinid 
pproduk formula bayi khususnys susu bubuk sebagai nutrisi tambahan pada bayi .ketepatan 
dan disiplin kontrol sangat menentukan hasil produk hinggaa layak kosumsi terutama utnuk 
bayi . 

Sasaran utama nestle pada dasarnya adalah memasarkan produk formula bayi berupa susu 
bubuk kedunia internasional mulai negara maju, negara berkembang, hingga kenegara dunia 
ketiga .Nestle adalah salah satu peprusahaan besar dan berkelas internasional yang berkantor 
pusat diswitzerland dan pada tahun 1866 yang lebih dari 100 tahun yang lalu yang pada saat 
ini juga telah dikenal perusahaan yang bergerak di industri formula bayi . 

Berjalannya seiring waktu dalam pemasaran susu bubuk produksi nnestke pada negara-negara 
dunia ketiga, mereka nestle mendapat kecaman dari berbagai pihak yang berkepentingan 
seperti ibu-ibu bayi , organisasi kesehatan lokak negara , dan pemerintah lokal karena produk 
susu bayinya diidentifikasi telah terkontaminasi dan malnutrisi untuk bayi yang 
mengakibatkan kematian pada bayi , dengan berjanlanya waktu, nestle melakukan riset dan 
lobi internasional dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk diskusi pemecahan 
masalah yang terjadi guna diambil solusi yang tepat, salah satunya dengan WHO dan 
UNICEF . 

Dalam studi kasus Nestle : kontrovesi formula bayi ditemukan beberapa rumusan maslah dari 
permaslahan yang terjadi. Dalam hal ini dibahas berdasarkan korelasi dengan landasan teori 
yang diambil. Untuk mengatasi permasalahan ini maka Nestle sebaiknya menggunakan 
penilaian dalam kriteria segmentasi pasar yang sebelumnya harus dilakukan penelitian 
mengenai ekonomi makro dan mikro dari sebagaian negara-negara dunia ketiga seperti 
melakukan survei dan observasi lingkugan demografi, ekonomi negara, perilaku, budaya, 
gaya hidup serta politiknya . 



TUGAS MATA KULIAH 
MANAJEMEN PEMASARAN 

NESTLE KONTRAVERSI SUSU FORMULA BAYI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nama   : Sukamto 
NIM   : 195210007 
Program   : S2 Manajemen  
Kelas   : Reguler B (malam) 

Angkatan  : 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSITAS BINA DARMA 

TAHUN AJARAN 

2019--2020 

 

 

 

 

 

 

 

A. Permasalahan dalam Perusahaan Nestle  

Pada tahun 2004 Produk Susu Nestlé telah ditarik dari peredaran di sejumlah 

negara eropa karena mengandung Bakteri Sakazakii yang menyebabkan 

meningitis, infeksi pembuluh darah atau inflamasi sistem pencernaan yang 

mematikan bagi bayi maupun orang dewasa. (Published The Lancet 30 Desember 

2003, halaman 5, 39). 

Industri susu Nasional Indonesia rupanya telah meremehkan masalah dari Bakteri 

Enterobacter sakazakii yang mencemarkan produk susu formula anak-anak. 

Menurut situs Sciences News Online dari penelitian yang dilakukan di 35 negara 

ditemukan bahwa tingkat pencemaran bakteri Enterobacter sakazaii ini pada susu 

formula bayi sebesar 14 persen atau 20 kaleng dari 141 kaleng yang diteliti. 

Penelitian ini juga lebih lanjut menemukan bahwa bakteri E. Sakazakii ini 

ditemukan pada debu yang ada dilantai pabrik pembuatan susu formula bayi 

tersebut padahal pabrik pembuatan susu formula atau makanan apapun menurut 

standar sudah seharusnya bersih dari semua virus, kuman ataupun bakteri yang 

berbahaya. Pada penelitian terakhir didapatkan kemampuan 12 jenis strain E. 

sakazakii untuk bertahan hidup pada suhu 58 derajat celsius dalam pemanasan 

rehidrasi susu formula.   



Produk susu yang tercemar dari bakteri ini adalah Nestle telah dikecam karena 

memproduksi susu formula untuk bayi yang mengandung bakteri E. Sakazakii, 

khususnya untuk produk susu formula yang dipasarkan dinegara berkembang. 

Memang berbeda dengan pemerintah kita yaitu lembaga BPOM yang menyatakan 

bahwa tidak ada satu pun susu formula yang tercemar bakteri Enterobacter 

Sakazakii di Indonesia. Lalu pada tahun 2011 Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) melakukan pengambilan 96 sampel produk susu formula dari 

berbagai merek untuk menguji kemungkinan adanya bakteri Enterobacter 

Sakazaki. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Strategi yang perlu dilakukan untuk menjawab permasalahan  

1. Pihak Nestle menyakinkan konsumen jaminan mutu dan keamanan 

produk dimana saja di seluruh dunia nama Nestlé menjanjikan produk 

yang aman dan berkualitas baik kepada konsumen. 

2. Berkomitmen terhadap komunikasi kepada konsumen dan bertanggung 

jawab dan dapat dipercaya yang memberdayakan konsumen untuk 

menggunakan hak mereka atas pilihan yang bersandarkan pada 

informasi yang benar dan mempromosikan pola makan yang lebih 

sehat serta menghargai privasi konsumen. 

3. Melakukan audit investigasi dibagian produksi untuk mengetahui 

permasalahan secara menyeluruh sebagai bahan evaluasi perusahaan. 

4. Melakukan penelitian terhadap kualitas produk yang sudah beredar  

dipasaran serta menjelaskan hasil penelitian tersebut kepada 

masyarakat.  



 

C. Faktor etis bisnis yang perlu dijalankan 

1. Nestle harus mempunyai komitmen memetahi hukum yang berlaku dan 

memastikan bahwa semua kegiatan mereka yang berkelanjutan, namun 

mereka juga harus menciptakan nilai yang signifikan bagi masyarakat.  

2. Nestle wajib beradaptasi dengan perubahan zaman sebagai landasan 

dasar dan mencerminkan ide-ide dasar keadilan, kejujuran, dan perhatian 

umum untuk kesejahteraan masyarakat. 

3. Menjamin keamanan dan kesehatan kerja harus dan melindungi para 

karyawan, mitra usaha dan pihak-pihak lain yang terlibat di sepanjang 

mata rantai usahanya. 

4. Mendukung penuh prinsip-prinsip Global Compact tentang hak asasi 

manusia dan ketenagakerjaan, dan bertujuan untuk memberikan contoh 

mengenai hak asasi manusia dan praktik ketenagakerjaan di seluruh 

kegiatan bisnis kami. 

 

 

 

 

 

D. Kesimpulan 

Permasalahan diatas terlihat bahwa perusahaan kurang memperhatikan tingkat 

kualitas produk yang diproduksi dengan kata lain dari segi kontrol yang lemah. 

Kondisi tersebut membuat dampak bagi perusahaan yang sangat signifikan terutama 

dalam hal kepercayaan konsumen terhadap produk nestle turun. Sebab dari 

permasalahan tersebut. 

 

1. Quality Control department produksi pada Nestle lemah dalam 

melakukan kontrol kualitas terhadap mutu dan higienitas produk 

formula bayi khususnya susu bubuk sebagai nutrisi tambahan pada 

bayi.   



2. Ketepatan dan disiplin kontrol sangat menentukan hasil produk hingga 

layak konsumsi terutama untuk bayi. 

3. Pengendalian internal perusahaan perlu dievaluasi untuk 

mengidentifikasi segala persoalan yang kemungkinan akan muncul 

dikemudian hari. 

4. Nestle perlu melakukan riset dan lobi internasional dengan pihak-pihak 

yang berkepentingan untuk diskusi pemecahan masalah yang terjadi guna 

diambil solusi yang tepat, salah satunya dengan WHO dan UNICEF. 

Jalan ini ditempuh Nestle untuk jangka panjang karena dapat digunakan 

sebagai acuan atau dasar pemakaian produk Nestle serta dapat diberikan 

jaminan aman. 

5. Mampu meyakinkan konsumen untuk tetap menggunakan produk susu 

bubuk fomula bayi khususnya pada negara-negara dunia ketiga dengan 

tanpa menimbulkan permasalahan baru. 

6. Menyakinkan konsumen bahwa faktor adanya bakteri jahat di susu 

Nestle belum tentu dari proses produksi bisa karena tingkat kadaluarsa, 

kontaminasi dari lingkungan penyimpanan.  

 

Perilaku bisnis dan norma perusahaan tidak diterapkan secara baik karena perusahaan 

melakukan pelanggaran etika bisnis. Perusahaan melakukan pelanggaran terhadap 

dalam prinsip-prinsip etis bisnis dimana produsen lalai dengan hanya menanamkan di 

otak konsumen bahwa susu formula itu baik, tanpa sedikit pun menyinggung bahwa 

air susu ibu (ASI) adalah yang lebih baik bagi bayi. Nestle perlu memperbaiki tidak 

hanya respek pada kuasa hukum dan memformulakan aturan, tapi juga respek terdapat 

sejumlah organisasi sosial yang memberi kritikan-kritikan tajam. Perusahaan yang 

mau memperbaiki diri dan mau belajar dari pengalaman pahit yang menjadikan 

tantangan sebagai motivator untuk meningkatkan citra perusahaan.  
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Nestle : Kontroversi Susu Formula Bayi 

 

Nestle Alimentana dari Vevey, Swiss, satu dari perusahaan pemroses makanan terbesar 

dunia dengan penjualan diseluruh dunia lebih dari $8 miliar, telah menjadi subjek dari boikot 

internasional. Untuk lebih dari 20 tahun, dimulai dengan sebuah pernyataan Pan American 

Health Organization (Organisasi Kesehatan Seluruh Amerika). Nestle telah secara langsung atau 

tidak langsung dituduh terlibat dalam kematian bayi-bayi di dunia. Tuduhan tersebut berkisar 

pada penjualan susu formula bayi, yang diduga sebagai penyebab dari kematian bayi secara 

massal. 

Pada tahun 1974, seorang wartawan Inggris menerbitkan sebuah laporan yang 

menyatakan bahwa pabrikan formula-bubuk memiliki kontribusi ada kematian bayi di Dunia 

Ketiga dengan menjual secara agresif produk mereka kepada orang-orang yang tidak mampu 

menggunakannya secara tepat. Laporan sepanjang 28 halaman tersebut menuduh industry susu 

bayi mendorong ibu-ibu untuk menghentikan pemberian ASI dan menggunakan susu formula 

bubuk. Laporan tersebut kemudian diterbitkan oleh Third World Working Group(Kelompok 

Kerja Dunia Ketiga), sebuah kelompok lobi yang mendukung Negara-negara terbelakang. 

Pamflet tersebut diberi judul “Nestle membunuh bayi-bayi,” dan menuduh Nestle atas perilaku 

yang tidak etis dan tidak bermoral. 

Hal ini tentunya merupakan pukulan berat untuk produsen susu formula yaitu Nestle. 

Padahal Nestle sebagai salah satu perusahaan produsen susu formula yang menjadi pelopor dan 

sebagai produsen susu formula terbesar di dunia. Sebagai perusahaan yang ingin 

mengembangkan usahanya berusaha melakukan promosi besar-besaran mengenai keunggulan 

produk susu formula untuk bayi. Promosi yang besar-besaran mengenai keunggulan produk 

Nestle ini diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan penjualan susu formula Nestle. 

Dalam kasus Nestle sebagai perusahaan yang memproduksi dan memasarkan susu 

formula terdapat teori etika dalam pemasaran yang berhubungan dengan kasus Nestle, selaku 

produsen susu bayi. 

Teori Etika yang dilakukan oleh Nestle dalam memasarkan produknya tersebut seperti; 

1. Etika Teologi 

a)  Utilitarianisme 



Pada sebagian besar ibu-ibu muda setelah melahirkan bayinya, dapat memberikan ASI pada 

bayinya. Hanya sedikit saja yang tidak mampu memberikan ASI pada bayinya. Pada akhir 

abad 19 Nestle bertujuan untuk mengembangkan susu formula sebagai pengganti ASI yang 

dapat bermanfaat bagi ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI nya. Nestle sebagai salah 

satu perusahaan produsen susu formula yang menjadi pelopor dan sebagai produsen susu 

formula terbesar di dunia 

b)  Egoisme etis 

Nestle sebagai perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya berusaha melakukan 

promosi besar-besaran mengenai keunggulan produk susu formula untuk bayi. Promosi yang 

besar-besaran mengenai keunggulan produk Nestle ini diharapkan akan berdampak terhadap 

peningkatan penjualan susu formula Nestle. Dan untuk menghadapi permasalahan ini 

produsen susu formula berupaya mengadakan kampanye promosi besar-besaran dan ini juga 

dilakukan oleh Nestle yang mempelopori upaya ini.  

Kampanye promosi besar-besaran inilah yang dianggap melanggar etika. Promosi besar-besaran 

itu mengeluarkan slogan-slogan seperti “Ibu modern tahu yang terbaik untuk bayinya yaitu susu 

formula Nestle”, “Ibu menyayangi anaknya tentu memberi susu formula Nestle”. Disamping itu 

dibagikan sampel kepada para dokter dan bidan untuk mempromosikan susu formula kepada 

pasiennya. 

2. Deontologi 

Nestle yang menjadi produsen susu formula untuk bayi yang pertama yang mencoba dalam 

berpromosi menghilangkan gambar bayi montok dari kaleng produknya. 

3. Teori Hak  

Namun lama-kelamaan Nestle dapat menerima semua ketentuan dan perusahaan Nestle merasa 

memiliki tanggung jawab moral akan kepentingan yang utama dari seorang bayi, sehingga 

dengan demokratis pada akhirnya boikot terhadap Nestle dihentikan. 

4. Teori Keutamaan 

Nestle sebagai perusahaan terbesar produsen susu formula yang bertaraf Internasional masih 

tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai promosi produk yang dihasilkannya. Nestle 

juga tetap melakukan promosi untuk meningkatkan penjualan, namun tetap menjalankan kaidah 

etika Deontologi. Dengan menghilangkan gambar bayi montok pada kaleng susunya justru dapat 



meningkatkan simpati masyarakat akan perusahaan yang ternyata masih mematuhi/menjunjung 

tinggi etika bisnis dengan mematuhi etika periklanan. 

Jadi dari kasus di atas terlihat bahwa moral yang diterapkan dalam perilaku bisnis dan norma 

perusahaan tidak diterapkan secara baik karena perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis. 

Perusahaan melakukan pelanggaran terhadap dalam prinsip-prinsip etika bisnis dimana produsen 

lalai dengan hanya menanamkan di otak konsumen bahwa susu formula itu baik, tanpa sedikit 

pun menyinggung bahwa air susu ibu (ASI) adalah yang lebih baik bagi bayi 
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Gambaran umum  

Nestle : Kontroversi Susu Formula Bayi 

- Nestle telah secara langsung atau tidak langsung dituduh terlibat dalam kematian 

bayi-bayi di Dunia ketiga.  Tuduhan tersebut berkisar pada penjualan susu formula 

bayi,yang diduga sebagai penyebab dari kematian bayi secara missal di Dunia 

Ketiga.    

- Meskipun terdapat beberapa  perusahaan yang memasarkan susu formula bayi 

secara internasional, Nestle menerima sebagaian besar perhatian, insiden ini 

membangkitkan sejumlah isu yang penting bagi semua perusahaan multinasional.  

Sehingga dengan isu-isu yang ditimbulkan insiden tersebut dan harus terjadinya 

pergolakan perubahan cultural, dan menjadikan perusahaan dalam mengenai 

tanggung jawab sebuah perusahaan multinasional yang melakukan pemasaran 

dinegara-negara berkembang.   

 

Atas kasus Nestle ini timbul berbagai pertanyaan, baik dari sisi perusahaan pemilik 

merk, konsumen, pihak ketiga, pemerintah dan dunia.  

1. Bagaimana perusahaan bertanggung jawab dalam situasi ini atau situasi-situasi yang 

serupa?  

- Perusahaan akan melakukan klarifikasi terhadap produk yang ada, dengan 

mengadakan penelitian langsung.  Kemudian apabila dalam penelitian tersebut 

perusahaan tidak menemukan bukti, maka pihak yang mencemarkan nama baik, 

akan dituntut sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Dan sebaliknya 

apabila terbukti maka perusahaan harus menerima konsekuensinya.  



- Menarik produk-produk dipasaran, apabila terbukti mengandung zat yang 

berbahaya bagi tumbuh kembang anak.  

- Memberikan penjelasan kepada ibu yang memiliki balita apabila, memberikan 

ASI lebih baik bagi imunitas balita itu sendiri.  

2. Apakah yang dapat diperbuat Nestle sebelumnya untuk menghindari tuduhan dari 

“membunuh bayi-bayi Dunia Ketiga” dan tetap memasarkan produknya? 

- Nestle melakukan penjelasan kepada konsumen (ibu-ibu) bahwa susu formula 

bayi mempunyai peran penting dalam gizi bayi yang baik sebagai suplemen, 

ketika bayi tersebut membutuhkan makanan yang bergizi cukup sesuai dengan 

tambahan dari pemberian ASI.  

- Memberikan gambaran bahwa susu formula tidak dapat menggantikan ASI. ASI 

dengan kualitas baik berasal dari gizi yang dimakan oleh Ibu.   

- Melakukan promosi dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa 

susu formula Nestle ini mendukung sepenuhnya program WHO dalam 

mencerdaskan anak-anak bangsa.  

 

3. Setelah pengalaman Nestle, bagaimana perusahaan tersebut, atau perusahaan 

lainnya, dapat melindungi dirinya di masa depan?  

Jawab 

- Perusahaan yang serupa hendaknya, mencantumkan komposisi secara jelas 

bahan-bahan yang terkandung didalam produknya. 

- Perusahaan melakukan kegiatan berupa promosi dengan menjelaskan manfaat 

dari penggunaan susu formula tersebut,  

- Memberikan penjelasan bahwa produk ini sudah sesuai dengan standar 

kesehatan dunia yaitu WHO 

- Melakukan sertifikasi standar keamanan produk dan kemasan kepada pihak 

yang terakreditasi 



 

4. Bagaimana sebaikanya orang yang membuat keputusan akhir apakah 

mempromosikan dan memasarkan susu formula bayi Nestle di Negara-negara Dunia 

Ketiga atau tidak.  Sesuai bacaan berjudul  “keputusan yang Etis dan Bertanggung 

jawab secara social, sebagai panduan untuk memeriksa isu-isu tanggung jawab 

social dan etika mengenai pendekatan pemasaran dan promosi yang digunakan. 

Apakah keputusan-keputusan tersebut bertanggung jawab secara social? Apakah 

keputusan-keputusan tersebut etis?  

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan etis adalah : 

- Tahap perkembangan Moral, pada kasus ini susu formula bayi Nestle harus 

memperluas pasar mereka dengan melakukan promosi karena secara moral apabila 

produk ini dikenalkan pada masyarakat maka, tingkat penjualan akan meningkat. 

Ini merupakan perilaku etis dalam melakukan promosi, kemudian terdapat manfaat 

dalam melakukan promosi.  

- Lingkungan Organisasional 

Lingkungan organisasi suatu perusahaan sangat berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan yang etis apakah, suatu produk tersebut harus dilanjutkan atau 

dihentikan.  Karena keputusan ini bukan hanya satu pihak akan tetapi banyak yang 

terkait.  Karena itu semakin banyak pendapat maka, semakin baik pula hasil yang 

akan didapat.  

- Tempat Kedudukan Kendali  

Tempat kedudukan kendali tidak lepas dengan struktur organisasi, pada umumnya 

individu-individu yang memiliki moral akan jauh lebih kemungkinan untuk 

mengambil keputusan yang tidak etis.  Karena keputusan etis itu diambil untuk 

kelangsungan hidup perusahaan.  

Tanggung jawab social perusahaan perlu diperhatikan, mengingat suatu produk 

tidak akan hidup lama apabila mereka mengabaikan tanggung jawab social ini.  



Untuk itu perlu kerja sama antara berbagai pihak untuk memasarkan produk 

tersebut ke pasar yang telah ditunjuk.  

 

5. Nasihat apa diberikan Kepada Nestle berkaitan dengan masalah baru dari infeksi 

HIV di sebarkan melalui ASI?  

- Nestle hendaknya memberikan penjelasan mengenai HIV itu sendiri, dan 

bagaimana cara-cara penularannya. 

- Nestle memberikan pengetahuan dengan iklan bahwa ASI merupakan 

Pemberian Makanan yang paling baik bagi Bayi, oleh karena itu perlu diketahui 

bagi Ibu-ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. 

- HIV tidak ditimbul semata-mata dengan adanya pemberian ASI, banyak faktor 

lain yang mempengaruhi penularan HIV itu sendiri.  

- Memberikan Pengetahuan bahwa produk Nestle ini telah di akui oleh WHO, 

sehingga tidak perlu takut untuk menggunakannya.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Gambaran umum  

Nestle : Kontroversi Susu Formula Bayi 

- Nestle telah secara langsung atau tidak langsung dituduh terlibat 

dalam kematian bayi-bayi di Dunia ketiga.  Tuduhan tersebut 

berkisar pada penjuala susu formula bayi,yang diduga sebagai 

penyebab dari kematian bayi secara missal di Dunia Ketiga.    

- Meskipun terdapat beberapa  perusahaan yang memasarkan susu 

formula bayi secara internasional, Nestle menerima sebagaian besar 

perhatian, insiden ini membangkitkan sejumlah isu yang penting 

bagi semua perusahaan multinasional.  Sehingga dengan isu-isu 

yang ditimbulkan insiden tersebut dan harus terjadinya pergolakan 

perubahan cultural, dan menjadikan perusahaan dalam mengenai 

tanggung jawab sebuah perusahaan multinasional yang melakukan 

pemasaran dinegara-negara berkembang.   

 

Pertanyaan  

1. Apakah tanggung jawab perusahaan dalam situasi ini atau 

situasi-situasi yang serupa?  

Jawab 

- Perusahaan akan melakukan klarifikasi terhadap produk yang 

ada, dengan mengadakan penelitian langsung.  Kemudian 

apabila dalam penelitian tersebut perusahaan tidak menemukan 

bukti, maka pihak yang mencemarkan nama baik, akan dituntut 

sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Dan 

sebaliknya apabila terbukti maka perusahaan harus menerima 

konsekuensinya.  

- Menarik produk-produk dipasaran, apabila terbukti 

mengandung zat yang berbahaya bagi tumbuh kembang anak.  

- Memberikan penjelasan kepada ibu yang memiliki balita apabila, 

memberikan ASI lebih baik bagi imunitas balita itu sendiri.  

 



2. Apakah yang dapat diperbuat Nestle sebelumnya untuk 

menghindari tuduhan dari “membunuh bayi-bayi Dunia Ketiga” 

dan tetap memasarkan produknya? 

Jawab  

- Nestle melakukan penjelasan kepada konsumen (ibu-ibu) bahwa 

susu formula bayi mempunyai peran penting dalam gizi bayi 

yang baik sebagai suplemen, ketika bayi tersebut membutuhkan 

makanan yang bergizi cukup sesuai dengan tambahan dari 

pemberian ASI.  

- Kemudian memberikan gambaran bahwa susu formula tidak 

dapat menggantikan ASI. Akan tetapi ASI dengan kualitas baik 

maka gizi yang dimakan oleh Ibu pun harus bergizi.   

- Melakukan promosi dengan cara memberikan penjelasan kepada 

masyarakat bahwa susu formula Nestle ini mendukung 

sepenuhnya program WHO dalam mencerdaskan anak-anak 

bangsa.  

 

3. Setelah pengalaman Nestle, bagaimana Anda menyarankan 

perusahaan tersebut, atau perusahaan lainnya, dapat 

melindungi dirinya di masa depan?  

Jawab 

- Perusahaan yang serupa hendaknya, mencantumkan komposisi 

secara jelas bahan-bahan yang digunakan dalam produk ini,  

- Perusahaan melakukan kegiatan berupa promosi dengan 

menjelaskan manfaat dari penggunaan susu formula tersebut,  

- Memberikan penjelasan pada produk tersebut bahwa, produk ini 

sudah sesuai dengan standar kesehatan dunia yaitu WHO. 

 

4. Anggaplah Anda adalah orang yang harus membuat keputusan 

akhir apakah mempromosikan dan memasarkan susu formula 

bayi Nestle di Negara-negara Dunia Ketiga atau tidak. Bacalah 

bagian berjudul  “keputusan yang Etis dan Bertanggung jawab 



secara social, sebagai panduan untuk memeriksa isu-isu 

tanggung jawab social dan etika mengenai pendekatan 

pemasaran dan promosi yang digunakan.  Apakah keputusan-

keputusan tersebut bertanggung jawab secara social? Apakah 

keputusan-keputusan tersebut etis?  

Jawab 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengambilan 

keputusan etis adalah: 

- Tahap perkembangan Moral, pada kasus ini susu formula bayi 

Nestle harus memperluas pasar mereka dengan melakukan 

promosi karena secara moral apabila produk ini dikenalkan pada 

masyarakat maka, tingkat penjualan akan meningkat. Ini 

merupakan perilaku etis dalam melakukan promosi, kemudian 

terdapat manfaat dalam melakukan promosi.  

- Lingkungan Organisasional 

Lingkungan organisasi suatu perusahaan sangat berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan yang etis apakah, suatu 

produk tersebut harus dilanjutkan atau dihentikan.  Karena 

keputusan ini bukan hanya satu pihak akan tetapi banyak yang 

terkait.  Karena itu semakin banyak pendapat maka, semakin 

baik pula hasil yang akan didapat.  

- Tempat Kedudukan Kendali  

Tempat kedudukan kendali tidak lepas dengan struktur 

organisasi, pada umumnya individu-individu yang memiliki 

moral akan jauh lebih kemungkinan untuk mengambil 

keputusan yang tidak etis.  Karena keputusan etis itu diambil 

untuk kelangsungan hidup perusahaan.  

Tanggung jawab social perusahaan perlu diperhatikan, 

mengingat suatu produk tidak akan hidup lama apabila mereka 

mengabaikan tanggung jawab social ini.  Untuk itu perlu kerja 

sama antara berbagai pihak untuk memasarkan produk tersebut 

ke pasar yang telah ditunjuk.  



 

5. Nasihat apa yang akan Anda berikan Kepada Nestle berkaitan 

dengan masalah baru dari infeksi HIV di sebarkan melalui ASI?  

Jawab 

- Nestle hendaknya memberikan penjelasan mengenai HIV itu 

sendiri, dan bagaimana cara-cara penularannya. 

- Nestle memberikan pengetahuan dengan iklan bahwa ASI 

merupakan Pemberian Makanan yang paling baik bagi Bayi, oleh 

karena itu perlu diketahui bagi Ibu-ibu untuk mengkonsumsi 

makanan yang bergizi. 

- HIV tidak ditimbul semata-mata dengan adanya pemberian ASI, 

banyak faktor lain yang mempengaruhi penularan HIV itu 

sendiri.  

- Memberikan Pengetahuan bahwa produk Nestle ini telah di akui 

oleh WHO, sehingga tidak perlu takut untuk menggunakannya.  
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Kasus yang terjadi : 

 

Nestle : Kontroversi Susu Formula Bayi 

- Nestle telah secara langsung atau tidak langsung dituduh terlibat 

dalam kematian bayi-bayi di Dunia ketiga.  Tuduhan tersebut 

berkisar pada penjuala susu formula bayi,yang diduga sebagai 

penyebab dari kematian bayi secara missal di Dunia Ketiga.    

- Meskipun terdapat beberapa  perusahaan yang memasarkan susu 

formula bayi secara internasional, Nestle menerima sebagaian besar 

perhatian, insiden ini membangkitkan sejumlah isu yang penting 

bagi semua perusahaan multinasional.  Sehingga dengan isu-isu 

yang ditimbulkan insiden tersebut dan harus terjadinya pergolakan 

perubahan cultural, dan menjadikan perusahaan dalam mengenai 

tanggung jawab sebuah perusahaan multinasional yang melakukan 

pemasaran dinegara-negara berkembang.   

 

Rumusan Masalah ? 

 

1. Apakah tanggung jawab perusahaan dalam situasi ini atau situasi-

situasi yang serupa?  

2. Apakah yang dapat diperbuat Nestle sebelumnya untuk menghindari 

tuduhan dari “membunuh bayi-bayi Dunia Ketiga” dan tetap 

memasarkan produknya? 

3. Setelah pengalaman Nestle, bagaimana Anda menyarankan perusahaan 

tersebut, atau perusahaan lainnya, dapat melindungi dirinya di masa 

depan?  

4. Anggaplah Anda adalah orang yang harus membuat keputusan akhir 

apakah mempromosikan dan memasarkan susu formula bayi Nestle di 

Negara-negara Dunia Ketiga atau tidak. Bacalah bagian berjudul  

“keputusan yang Etis dan Bertanggung jawab secara social, sebagai 

panduan untuk memeriksa isu-isu tanggung jawab social dan etika 

mengenai pendekatan pemasaran dan promosi yang digunakan.  



Apakah keputusan-keputusan tersebut bertanggung jawab secara 

social? Apakah keputusan-keputusan tersebut etis?  

5. Nasihat apa yang akan Anda berikan Kepada Nestle berkaitan dengan 

masalah baru dari infeksi HIV di sebarkan melalui ASI?  

 

Bedah Kasus : 

 

1. Apakah tanggung jawab perusahaan dalam situasi ini atau situasi-

situasi yang serupa?  

Jawab 

- Perusahaan akan melakukan klarifikasi terhadap produk yang 

ada, dengan mengadakan penelitian langsung.  Kemudian apabila 

dalam penelitian tersebut perusahaan tidak menemukan bukti, 

maka pihak yang mencemarkan nama baik, akan dituntut sesuai 

dengan peraturan undang-undang yang ada. Dan sebaliknya 

apabila terbukti maka perusahaan harus menerima 

konsekuensinya.  

- Menarik produk-produk dipasaran, apabila terbukti mengandung 

zat yang berbahaya bagi tumbuh kembang anak.  

- Memberikan penjelasan kepada ibu yang memiliki balita apabila, 

memberikan ASI lebih baik bagi imunitas balita itu sendiri.  

 

Saya sependapat  dengan jawaban tersebut, namun saya 

menambahkan Bahwasanya : 

 

a. Sebelum di pasarkannya suatu produk pastilah sudah dilakukan 

penelitian terlebih dahulu oleh para ahli di bidangnya.. dan telah 

dilakukan penelitian berulangkali apa saja zat-zat yang 

terkandung dalam sutu produk tersebut, apakah berbahaya atau 

tidak. 

  



b. Dan jika memang ada isu terkait yang menerpa perusahaan, 

perusahaan berkewajiban mengklarifikasi atas tuduhan tersebut, 

dengan cara menjelaskan kandungan apa sja yang terkandung 

pada produknya, serta bukti-bukti yang menguatkan jika produk 

yang dipasarkan tersebut memang tidak mengandung zat 

berbahaya, dengan cara menunjukkan sertifikat dari BPOM, 

Sertifikat Halal, bekerjasama dengan WHO, dan kelengkapan data 

lainnya. 

 

c. Melakukan penelitian secara langsung atas bukti yang di 

tuduhkan dan apakah itu produk serupa yang ingin menjatuhkan 

nama baik perusahaan atau memang produk tersebut memang 

sudah tidak layak konsumsi pihak terkait harus bertanggung 

jawab atas kerugian yang telah dialami perusahaan dan harus 

membersihkan nama baik perusahaan, dan jika memang terbukti 

produk nestle mengandung zat berbahaya maka prusahaan harus 

bertanggung jawab penuh baik kerugian moral dan material yang 

telah dirasakan dan memberikan sanksi pada pihak terkait yang 

lalai dalam menjaga kwalitas produk perusahaan, sembari 

memberikan penjelasan bagi masyarakat di seluruh dunia bahwa 

sebenarnya tidak ada yang bisa menggantikan ASI, dan 

menerangkan bahwa susu formula hanya lah produk pendukung 

bagi tumbuh kembang bayi dan yang lebih utama adalah ASI dan 

makanan 4 sehat 5 sempurna. 

 

 

2. Apakah yang dapat diperbuat Nestle sebelumnya untuk 

menghindari tuduhan dari “membunuh bayi-bayi Dunia Ketiga” dan 

tetap memasarkan produknya? 

Jawab  

- Nestle melakukan penjelasan kepada konsumen (ibu-ibu) bahwa 

susu formula bayi mempunyai peran penting dalam gizi bayi yang 



baik sebagai suplemen, ketika bayi tersebut membutuhkan 

makanan yang bergizi cukup sesuai dengan tambahan dari 

pemberian ASI.  

- Kemudian memberikan gambaran bahwa susu formula tidak 

dapat menggantikan ASI. Akan tetapi ASI dengan kualitas baik 

maka gizi yang dimakan oleh Ibu pun harus bergizi.   

- Melakukan promosi dengan cara memberikan penjelasan kepada 

masyarakat bahwa susu formula Nestle ini mendukung 

sepenuhnya program WHO dalam mencerdaskan anak-anak 

bangsa.  

 

Menurut saya Perusahaan Nestle harus meyakinkan kembali 

masyarakat-masyarakat di seluruh dunia tentang kemurnian dan 

formula-formula  yang terkandung dalam produk meraka memang 

tidak mengandung zat yang berbahaya dengan cara yang telah 

saya jelaskan pada kasus pertama. 

 

Dan barulah nestle harus berusaha lebih keras lagi dari 

sebelumya dalam memasarkan produknya, promosi-promosi, baik 

dari iklan di TV, kerjasama sponsor, CSR kepada masyarakat 

serta memberikan penjelasn pentingnya Gizi yang cukup untuk 

tumbuh kembang bayi dan ibu yang kadang apa saja yang kita 

makan itu belum tentu memiliki nutrisi yang lengkap untuk 

tubuh, tapi kandungan dalam produk nestle membantu 

melengkapi nutrisi dan menjadi pilihan terbaik untuk dikonsumsi 

baik oleh anak anak ataupun dewasa, asal sesuai takaran saji 

yang telah di tetapkan dan dijelaskan produk nestle seperti yang 

terdapat pada kemasan. 

Missal :  

• Sampaikapan produk tersebut bias dikonsumsi ada tanggal 

bulan dan tahun nya. 



• Berapa takaran saji yang sesuai dengan umur, serta waktu 

yang terbaik untuk mengonsumsi produk tersebut. 

 

3. Setelah pengalaman Nestle, bagaimana Anda menyarankan 

perusahaan tersebut, atau perusahaan lainnya, dapat melindungi 

dirinya di masa depan?  

Jawab 

- Perusahaan yang serupa hendaknya, mencantumkan komposisi 

secara jelas bahan-bahan yang digunakan dalam produk ini,  

- Perusahaan melakukan kegiatan berupa promosi dengan 

menjelaskan manfaat dari penggunaan susu formula tersebut,  

- Memberikan penjelasan pada produk tersebut bahwa, produk ini 

sudah sesuai dengan standar kesehatan dunia yaitu WHO. 

 

Saran yang tepat kepada Perushaan agar mereka tetap menjaga 

kualitas terbaik dari produknya, memastikan zat-zat yang 

terkandung adalah yang terbaik, 

Dan terrus berinovasi melakukan penelitian memberikan yang 

terbaik untuk masyarakat, karena semua ada timbal balik, jika 

masyarakat merasakan dampak positif dari apa yang di 

konsumsinya maka masyarakat akan memberikan aspirasi 

dengan terus bertahan dengan produk tersebut bahkan menjadi 

pembela jika swaktu-waktu dia mendengar ada yang memberikan 

kesan negative atas produk yang telah dia rasakan manfaatnya. 

 

Serta perusahaan harus gencar melakukan CSR kepada 

masyarakat agar terjadi emosional yang menguatkan pelanggan 

untuk tidak berpindah pada produk lain. 

 

4. Anggaplah Anda adalah orang yang harus membuat keputusan 

akhir apakah mempromosikan dan memasarkan susu formula bayi 

Nestle di Negara-negara Dunia Ketiga atau tidak. Bacalah bagian 



berjudul  “keputusan yang Etis dan Bertanggung jawab secara 

social, sebagai panduan untuk memeriksa isu-isu tanggung jawab 

social dan etika mengenai pendekatan pemasaran dan promosi yang 

digunakan.  Apakah keputusan-keputusan tersebut bertanggung 

jawab secara social? Apakah keputusan-keputusan tersebut etis?  

Jawab 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengambilan 

keputusan etis adalah: 

- Tahap perkembangan Moral, pada kasus ini susu formula bayi 

Nestle harus memperluas pasar mereka dengan melakukan 

promosi karena secara moral apabila produk ini dikenalkan pada 

masyarakat maka, tingkat penjualan akan meningkat. Ini 

merupakan perilaku etis dalam melakukan promosi, kemudian 

terdapat manfaat dalam melakukan promosi.  

- Selain itu secara moral  jika nestle menghentikan 

pemasarannya maka disitu terlihat bahwa nestle memang 

bersalah makanya disini nestle harus tetap memasarkan 

produknya, ini merupapakan prilaku etis yang harus di ambil 

 

 

- Lingkungan Organisasional 

Lingkungan organisasi suatu perusahaan sangat berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan yang etis apakah, suatu produk 

tersebut harus dilanjutkan atau dihentikan.  Karena keputusan 

ini bukan hanya satu pihak akan tetapi banyak yang terkait.  

Karena itu semakin banyak pendapat maka, semakin baik pula 

hasil yang akan didapat.  

Dan untuk menjaga pendapat itu tetap baik maka kita harus 

meyakinkan lingkungan organisasi untuk tetap menjaga 

kelangsungan perusahaan contohnya dengan tetap melakukan 

pendekatan dan mengamati apa saja yang menarik perhatian 



lingkungan organisasi jika ada yang berbau negative maka kita 

harus segera meluruskannya. 

 

- Tempat Kedudukan Kendali  

Tempat kedudukan kendali tidak lepas dengan struktur 

organisasi, pada umumnya individu-individu yang memiliki moral 

akan jauh lebih kemungkinan untuk mengambil keputusan yang 

tidak etis.  Karena keputusan etis itu diambil untuk kelangsungan 

hidup perusahaan.  

Tanggung jawab social perusahaan perlu diperhatikan, mengingat 

suatu produk tidak akan hidup lama apabila mereka 

mengabaikan tanggung jawab social ini.  Untuk itu perlu kerja 

sama antara berbagai pihak untuk memasarkan produk tersebut 

ke pasar yang telah ditunjuk.  

Makanya disini Maners juga harus di tingkatkan, jajaran yang 

tinggi juga harus tau apa yang dirasakan jajaran bawah apa 

yang menjadi keluhkesah mereka, apa yang membuat mereka 

tetap semangat bekerja. Contohnya : memberikan reward 

kepada karyawan terbaik di organisasi. 

 

5. Nasihat apa yang akan Anda berikan Kepada Nestle berkaitan 

dengan masalah baru dari infeksi HIV di sebarkan melalui ASI?  

Jawab 

- Nestle hendaknya memberikan penjelasan mengenai HIV itu 

sendiri, dan bagaimana cara-cara penularannya. 

- Nestle memberikan pengetahuan dengan iklan bahwa ASI 

merupakan Pemberian Makanan yang paling baik bagi Bayi, oleh 

karena itu perlu diketahui bagi Ibu-ibu untuk mengkonsumsi 

makanan yang bergizi. 

- HIV tidak ditimbul semata-mata dengan adanya pemberian ASI, 

banyak faktor lain yang mempengaruhi penularan HIV itu sendiri.  



- Memberikan Pengetahuan bahwa produk Nestle ini telah di akui 

oleh WHO, sehingga tidak perlu takut untuk menggunakannya.  

-  

Saya Sependapat namun ingin menambahkan Bahwa selai 

menjelaskan apa itu HIV nestle harus menjelaskan bagaiman Dampak 

dari HIV itu sendiri dan bagaimana cara penularan HIV. 

 

Karna memang pada dasarnya bayi yang di kandung oleh seorang ibu 

HIV belum tentu terkena HIV dan ketika ibu yang terjangkit HIV tadi 

menyusui bayinya dri situlah penularan HIV pada anak terjadi. 

 

Ini adalah kesempatan yang bagus bagi Perusahaan nestle untuk 

mengambil peran bahwa produk mereka adalah produk unggul bagi 

tumbuhkembang bayi yang tidak dapat di susui ibu asinya yang terkena 

HIV. Memberi penjelasan bahwa produk2 yang terkandung telah 

disesuaikan dengan asupan gizi standar kwalitas terbaik 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Nestle Kontroversi Susu Formula Bayi 

Kesimpulan: 

- Nestle dapat menggunakan strategi pemasaran secara berkala dan berkolaborasi 
dengan patner lokal seperti organisasi maupun pemerintah melalui program edukasi 
bekerlanjutan secara jangka panjang dalam memasarkan inovasi – inovasi produk 
formula bayi.  

- Nestle tetap memberikan produk samping berupa pemakaian gratis melalui rumah 
sakit- rumah sakit lokal degan tidak meninggalkan etika dan moral. 

- Nestle dapat memberikan produk paket dengan non formula bayi dalam arti produk 
luar seperti bedak, sabun dan sebaginya sebagai bentuk kepedulian terhadap bayi dan 
ibu bayi yang tidak beresiko tinggi seperti kehilangan nyama 

- Produk formula bayi sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat khususnya ibu bayi 
maka Nestle dapat melakukan pemasaran produk formula bayinya melalui produk- 
produk pendukung yang digunakan oleh ibu bayi secara langsung seperti susu bubuk 
khusu ibu hamil yang telah direkomendasikan oleh organisasi kesehatan. 

- Nestle melakukan survei dan observasi mengenai segmentasi pasar berdasarkan 
budaya masyarakat dan perilaku konsumen tiap negara di bagian negara dunia ketiga 
sehingga pemasaran formula bayi akan tepat sasaran. 

Saran : 

- Diharapakan kedepannya Nestle tetap melakukan pendekatan edukasi dengan ibu bayi 
dan bekerjasama dengan Pemerintah setempat lewat acara Posyandu atau kegiatan 
kesehatan lainnya. 

- Mengedepankan promosi dalam bentuk sponsor dalam kegaiatan peduli terhadap 
Permasalahan kesehatan yang sedang beredar saat ini. 
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NESTLE : KONTROVERSI SUSU FORMULA BAYI 

 

- Nestle telah secara langsung atau tidak langsung dituduh terlibat dalam kematian bayi-

bayi di Dunia ketiga.  Tuduhan tersebut berkisar pada penjualan susu formula bayi,yang 

diduga sebagai penyebab dari kematian bayi secara massal di Dunia Ketiga.    

- Meskipun terdapat beberapa  perusahaan yang memasarkan susu formula bayi secara 

internasional, Nestle menerima sebagaian besar perhatian, insiden ini membangkitkan 

sejumlah isu yang penting bagi semua perusahaan multinasional.  Sehingga dengan isu-

isu yang ditimbulkan insiden tersebut dan harus terjadinya pergolakan perubahan cultural, 

dan menjadikan perusahaan dalam mengenai tanggung jawab sebuah perusahaan 

multinasional yang melakukan pemasaran dinegara-negara berkembang.   

 

Tanggapan : 

 

 Tahapan awal yang harus dilakukan untuk pembuktian dari kasus diatas adalah 

dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap produk susu formula Nestle. Dan dari 

tahap penelitian itu pun harus dikerjakan oleh orang – orang yang ahli di bidang nya. Bila 

dari hasil tersebut tidak ditemukannya suatu hal aneh, bisa berupa adanya bakteri jahat, atau 

susu yang bercampur dengan bahan kimia berbahaya, maka pihak Nestle dapat mengadakan 

konferensi pers ke media dan menjelaskan dari hasil uji produk yang tidak ada zat – zat kimia 

ataupun bakteri jahat di dalam susu formula dan pihak yang menyebarkan isu yang tidak 

benar itu, dapat dikenakan sanksi pencemaran nama baik perusahaan. 

 Salah satu juga mengapa di kasus tersebut, Nestle yang menjadi sorotan dan 

menimbulkan isu – isu yang negatif di masyarakat dikarenakan Nestle pasti telah 

memberikan suatu pelayanan produk yang baik di kalangan masyarakat diluar Dunia Ketiga. 



Dan gara – gara hal itulah sejumlah oknum melakukan hal tersebut agar produk Nestle tidak 

dijual di Dunia Ketiga dan mulailah isu – isu susu formula yang menyebabkan kematian bayi. 

 Sebenarnya, dampak tersebut pun bukan hanya dirasakan oleh Nestle selaku 

perusahaan produksi susu formula bayi, perusahaan sejenis Nestle pun ikut dalam lingkaran 

isu – isu jelek ini. Hanya saja Nestle yang menjadi sorotan utama dikarenakan tadi, Nestle 

memberikan produk dan kualitas yang baik. 

 Maka dari itu, untuk perusahaan Nestle, bila akan mengembangkan usaha nya di 

Dunia Ketiga ataupun di negara – negara lain, perlu nya sebuah pengambilan keputusan etis 

dan tanggung jawab secara sosial, sebagai panduan. 

 Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pengambilan 

keputusan etis : 

1. Tahap pengembangan moral, 

2. Lingkungan organisasi, 

3. Tempat kedudukan kendali, 

 

Dan perusahaan Nestle pun harus dapat memberikan edukasi ke ibu – ibu rumah 

tangga mengenai susu formula sebagai makanan dan minuman sampingan. Dikarenakan, ASI 

(Air Susu Ibu) yang merupakan makanan dan minuman untuk bayi yang paling baik di masa 

tumbuh kembang nya. 

Dengan adanya edukasi tadi, maka masyarakat dapat mengerti bahwa susu formula 

bukanlah makanan ataupun minuman utama untuk bayi, melainkan sebagai makanan 

minuman tambahan pertumbuhan tumbuh kembang bayi. 
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