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I. Dukung Menyusui untuk Bumi yang Lebih
Sehat

Dr. Rr. Dhian Proboyekti Dipo, SKM, MA
(Direktur Gizi Masyarakat Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia)
Slogan “Dukung Menyusui untuk Bumi yang Lebih Sehat” ini adalah dalam rangka Pekan
Menyusui Sedunia 2020.

Situasi Masalah Gizi di Indonesia
Hasil Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) 2018 menunjukkan
proporsi
prevalensi
stunting
Indonesia pada 2018 sebesar
30,8%. Angka ini menurun jika
dibandingkan
dengan
2013.
Meskipun
demikian,
masalah
stunting masih menjadi masalah
gizi nasional karena berada di atas
ambang
batas
kesehatan
masyarakat, atau di atas 20%.
Stunting (kerdil) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis
terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Menurut data, 1 dari 3 baduta dan
balita di Indonesia masih menderita stunting. Prevalensi stunting di tingkat provinsi juga
masih sangat tinggi. Ada dua provinsi yang memiliki prevalensi stunting di atas 40% yaitu
NTT dan Sulawesi Barat. Ada 18 provinsi memiliki prevalensi stunting di atas 30 hingga 40%,
dan 13 Provinsi yang memiliki prevalensi stunting antara 20 hingga 30%. Hanya DKI Jakarta
yang memiliki prevalensi stunting kurang dari 20%.
Pada dasarnya stunting dapat dicegah dengan memastikan kesehatan yang baik dan gizi
yang cukup pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Hal ini bisa dilakukan dengan
pemberian makanan untuk bayi dan anak yang berkualitas, yang tepat dimulai dari saat
inisiasi menyusui dini, kemudian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang tepat, dan
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menyusui dilanjutkan hingga 2 tahun. Hal itu dapat meningkatkan kelangsungan hidup dan
mendukung anak untuk tumbuh sehat dan berkembang secara optimal. Tidak diragukan lagi,
pemberian ASI akan meningkatkan kualitas anak secara jangka panjang. Anak yang
mendapatkan ASI dengan baik, akan tumbuh dan berkembang dengan baik pula. Otaknya
lebih cerdas, dan akan sehat sepanjang hidupnya, karena ASI dapat menjauhkan anak dari
penyakit-penyakit infeksi, seperti diare, alergi, dan sebagainya, serta mencegah kegemukan
atau obesitas.
Fakta tentang praktik menyusui di
Indonesia, bahwa inisiasi menyusu
dini (IMD) di antara anak kurang
dari 2 tahun, 57% mendapatkan arti
dalam satu jam pertama setelah
lahir, 61% segera diletakkan di
dada ibu, dan 60% terjadi kontak
kulit dengan ibu. Dari data yang
ada, pemberian ASI eksklusif
menunjukkan bahwa kurang lebih
separuh (52%) bayi yang kurang
dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif. Namun, median lamanya pemberian ASI eksklusif
masih sangat rendah, yaitu hanya 3 bulan.
Proporsi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada anak umur 0 sampai 23 bulan, bahwa praktik
pemberian makanan anak yang seharusnya tepat dimulai sejak IMD selama sekurangkurangnya 1 jam masih mengalami tantangan. Berdasarkan Riskesdas 2013, IMD dilakukan
rata-rata sebesar 34,5%, dengan IMD dengan sekurang-kurangnya 1 jam hanya 11,7%. IMD
terlihat meningkat berdasarkan Riskesdas 2018, yaitu sebesar 58,2%, namun IMD yang
dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 jam hanya sebesar 15,9%. Hal ini masih jauh dari
harapan. Provinsi dengan IMD Terendah adalah provinsi Maluku Utara sebesar 34,5% dan
yang tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta dengan 74,1%.

Pekan Menyusui Sedunia Tahun 2020
Tema Pekan Menyusui Sedunia 2020 secara global adalah “Support Breastfeeding for a
Healthier Planet”. Sementara tema nasional adalah “Dukung Menyusui untuk Bumi yang
Lebih Sehat” dengan slogan “Menyusui: Ibu Terlindungi, Anak Kuat, Bumi Sehat” serta tagar
#menyusuisayangibumi.
Fokus Pekan Menyusui Sedunia 2020 adalah pada
● penyelarasan kebijakan tentang menyusui dan (Pemberian Makanan Bayi dan Anak)
PMBA terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu Tujuan 11 tentang
Kota dan Masyarakat yang Berkelanjutan, Tujuan 13 tentang Perubahan Iklim,
Tujuan 14 tentang Kehidupan di Bawah Laut, dan Tujuan 15 tentang Kehidupan di
Darat;
● memastikan pelayanan kesehatan yang mendukung pemberian ASI dan
memberikan pelayanan konseling menyusui, di mana setiap petugas kesehatan dan
konselor menyusui agar terus mendukung ibu untuk menyusui serta memberikan
konseling kepada ibu hamil dan ibu menyusui; dan
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●

mensosialisasikan kepada masyarakat tentang dampak pemberian susu formula
terhadap kerusakan lingkungan. Berbagai pihak perlu mendukung keberhasilan
menyusui serta mensosialisasikan dampak pemberian susu formula terhadap
kerusakan lingkungan.

Tujuan Pekan Menyusui Sedunia 2020, adalah:
1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hubungan antara menyusui dan
perubahan lingkungan atau perubahan iklim
2. Memberikan atau menjadikan pedoman bahwa menyusui adalah keputusan yang
cerdas untuk iklim
3. Melibatkan individu dan organisasi untuk dampak yang lebih besar
4. Mendukung kegiatan yang meningkatkan kesehatan dunia dan masyarakat melalui
menyusui.

Praktik Menyusui untuk Bumi yang Lebih Sehat
Praktik menyusui yang optimal adalah pada saat terjadi kontak kulit dengan kulit saat
Inisiasi Menyusu Dini pada 1 jam pertama kelahiran, menyusui secara eksklusif pada enam
bulan pertama kehidupan, serta menyusui dilanjutkan hingga 2 tahun atau lebih dengan
ditambah dengan memberikan makanan pendamping ASI yang mencukupi. Praktik
menyusui yang optimal ini harus diperhatikan agar dapat dijalankan dengan baik sehingga
hasil akhirnya adalah kesehatan anak yang baik dan optimal.
Fakta global yang ada memperlihatkan bahwa prevalensi stunting meningkat dengan cepat
sampai usia 24 bulan atau lebih sehingga diperlukan penyelamatan dalam 1000 Hari
Pertama Kehidupan (De Onis et al, 2013). Dalam Lancet (2013) disebutkan bahwa 45%
kematian anak balita setiap tahun disebabkan karena kurang gizi, termasuk karena
menyusui yang tidak optimal. Lancet (2016) juga menyebutkan bahwa tidak menyusui
adalah berhubungan dengan kehilangan nilai ekonomi sekitar USD302 miliar setiap tahun
atau sebesar 0-49% dari Pendapatan Nasional Bruto. Selain itu, investasi dalam
pencegahan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), stunting, dan meningkatkan IMD serta ASI
eksklusif berkontribusi dalam menurunkan risiko obesitas dan penyakit kronis (Patal, 2013).
Fakta global inilah yang membuat kita terus mendorong ibu agar tetap memberikan
ASI kepada bayi.

Dampak yang diharapkan dari SDGs
Dampak yang diharapkan dari SDGs, adalah keberlanjutan lingkungan dan
mempertinggi ketahanan terhadap bencana. Hal ini dapat diasosiasikan dengan
kemampuan adaptif saat menghadapi bencana alam karena produksi ASI tidak bergantung
pada bantuan pangan atau kondisi apa pun. ASI murah, alami, terbarukan, dan tidak
menghasilkan sampah. Kontribusi ASI terhadap pola produksi dan konsumsi yang lebih
bertanggung jawab kepada lingkungan untuk mencapai tujuan pelestarian global dan
perubahan iklim (Lancet, 2016).
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Dampak tidak menyusui pada lingkungan
Dampak tidak menyusui pada lingkungan terlihat pada makanan buatan yang menyebabkan
terjadinya degradasi lingkungan dan emisi gas rumah kaca. Di Amerika Serikat, 550 juta
kaleng, 86.000 ton logam, dan 364.000 ton kertas dari kemasan produk pengganti ASI setiap
tahunnya berakhir di tempat penimbunan sampah. Di belahan dunia lain, 740.450 ton susu
formula yang dijual di 6 negara Asia, menghasilkan hampir 2,9 juta ton emisi gas rumah
kaca. Selain itu, diperkirakan lebih dari 4.000 liter air dibutuhkan untuk memproduksi 1 kg
bubuk susu pengganti ASI.

Strategi untuk meningkatkan cakupan menyusui
Strategi untuk meningkatkan cakupan menyusui, yaitu upaya untuk meningkatkan
pemberian makanan kepada bayi dan anak, membutuhkan intervensi yang komprehensif
untuk membangun lingkungan yang kondusif bagi perempuan untuk menyusui.
Global Strategy for Infant and
Young Child Feeding telah
menguraikan semua bidang dan
subjek
untuk
melindungi,
mempromosikan,
dan
mendukung menyusui. Hal ini
penting untuk dicatat. Untuk
menciptakan lingkungan yang
kondusif, tindakan multisektoral
diperlukan. Penerapan intervensi
terpisah tidak akan membuahkan
hasil optimal. Jadi, untuk itu diperlukan kebijakan, perencanaan, dan koordinasi program
menyusui, melakukan perlindungan ibu dalam praktik menyusui, menerapkan kode
internasional tentang pemasaran produk pengganti ASI, mengembangkan dukungan
komunikasi dan informasi, melaksanakan pelayanan kesehatan dan gizi, mendukung
kelompok ibu dan masyarakat yang berada di luar jangkauan, menginisiasi pembentukan
Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi, serta melaksanakan pemberian makan pada bayi dan
anak dalam situasi dan di wilayah darurat atau bencana.

Praktik Menyusui di Masa Pandemi COVID-19
Rekomendasi Global menyebutkan bahwa ibu dengan COVID-19 dapat terus
menyusui dan memberikan ASI kepada bayinya. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa
sampai saat ini belum ada bukti transmisi vertikal dari ibu ke janin.
Pada studi yang dilakukan di Wuhan pada 2019, tidak ditemukan SARS-CoV-2 dalam ASI
pada ibu yang terkonfirmasi positif COVID-19. Seorang ibu dengan COVID-19 dapat terus
menyusui dan memberikan ASI kepada bayinya dengan menerapkan protokol kesehatan
pencegahan penularan infeksi COVID-19, yaitu dengan selalu menggunakan masker pada
saat kontak dengan bayinya dan saat menyusui, mencuci tangan sesering mungkin terutama
sebelum dan sesudah menyentuh bayinya, serta rutin membersihkan permukaan yang
sering disentuh serta melakukan desinfeksi. (WHO. Q&A on COVID-19, pregnancy,
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Mengapa cakupan ASI di Indonesia pada tahun 1970-an cukup bagus di angka 60-70,
kemudian angka ini naik-turun, bahkan sekarang ibu-ibu yang memberikan ASI tidak
sampai 50%. Mengapa hal ini bisa terjadi, dan apa yang bisa dilakukan?
Banyak hal yang melatarbelakangi mengapa pemberian ASI naik-turun. Salah satunya
adalah promosi susu formula yang membuat ibu-ibu beralih untuk memberi pengganti ASI
daripada ASI-nya. Inilah yang kemudian diatur dalam PP No. 33 Tahun 2012 tentang Praktik
Menyusui. Sudah ada sanksi bagi produsen susu formula yang mempromosikan pengganti
ASI untuk bayi di bawah 6 bulan. Setelah mengetahui permasalahannya, kita juga
melakukan perbaikan-perbaikan di dalam peraturan. Saat ini, sudah banyak kelompokkelompok pendukung ASI, ada ayah ASI, ada juga berbagai organisasi internasional, juga
organisasi kemasyarakatan kita yang melakukan kegiatan mendukung pemberian ASI.
Terkait Pekan Menyusui Sedunia ini juga telah diluncurkan modul mengenai Ayah ASI
sehingga diharapkan masyarakat akan lebih melakukan praktik menyusui daripada
melakukan pemberian pengganti ASI.
Bagaimana jika ibu yang positif COVID-19, kondisi imunnya sudah turun, lalu ke mana
ibu tersebut dapat berkonsultasi mengenai pemberian ASI?
Sudah banyak konselor ASI di sekitar kita. Dalam hal ini, bisa dilakukan janji temu untuk
konseling menyusui. Pemberian ASI pasti dapat meningkatkan imunitas bayi. Kandungan
ASI itu sendiri hingga bayi berusia 6 bulan, dapat memenuhi kebutuhan zat gizi bayi. Artinya
tidak perlu mendapatkan tambahan zat gizi lain walaupun ibunya misalnya terdampak
COVID-19. ASI tetap mengandung zat gizi yang dibutuhkan bayi, jadi tidak usah khawatir
untuk memberikan ASI kepada bayi, karena COVID-19 menular dari droplets, bukan dari
ASI. Sehingga kalau ibu menyusui dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, maka
semuanya dapat dijalankan dengan baik.
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II. Pengetahuan Mutakhir dan Praktik Pemberian
ASI: Pengalaman dari Ruang Praktik

dr. Elizabeth Yohmi, Sp.A., IBCLC
(Ketua Satuan Tugas ASI PP Ikatan Dokter Anak Indonesia [IDAI] 2017-2020)
Meskipun topiknya adalah “Pengetahuan mutakhir dan praktik menyusui” namun banyak
pertanyaan terkait dengan COVID-19, sehingga hal ini akan didiskusikan kemudian, namun
tetap dalam rangka Pekan Menyusui Sedunia 2020, Dukung Menyusui untuk Bumi yang
Lebih Sehat.

Latar Belakang
Menyusui bukan saja hanya sekadar memberikan ASI. Banyak keuntungan dan
keunikannya. ASI Eksklusif adalah pemberian ASI secara langsung dari ibu kandung atau
ibu susuan atau ASI perah tanpa cairan atau makanan lainnya kecuali vitamin, mineral, atau
obat tetes, dan sirup yang diperlukan jika bayi sakit atau ada indikasi medis menurut
konsultasi dokter pada masa pemberian ASI eksklusif (WHO, 1991).
ASI Eksklusif tidak sama dengan
Menyusui Eksklusif, karena ada
respons anatomi-fisiologi dan efek biopsiko-neuro-imunologis pada ibu dan
bayi sehingga terbukti lebih baik. ASI
predominan adalah ASI sebagai
sumber nutrisi utama, tetapi juga
diberikan cairan atau makanan lain,
seperti air, teh, madu, jus, oralit, dll. ASI
predominan ini yang perlu dihindari
pada masa ASI Eksklusif.

Rekomendasi Pemberian Makan Bayi
Rekomendasi Pemberian Makan Bayi yang benar (WHO, 2003) adalah IMD (segera setelah
lahir selama minimal 1 jam, ASI eksklusif selama 6 bulan, makanan pendamping ASI
diberikan secara adekuat pada usia 6 bulan, dan ASI dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih).
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Mengapa Harus ASI?
ASI diciptakan khusus untuk bayi manusia, komposisinya berubah setiap saat sesuai
kebutuhan, dan mengandung faktor-faktor kekebalan tubuh yang tidak bisa dibuat oleh
pabrik mana pun bahkan susu formula yang berharga paling mahal tidak bisa memasukkan
faktor kekebalan tubuh ini ke dalamnya. ASI diciptakan sangat spesies spesifik, misalnya
dengan kadar protein rendah (0,9%), yang membuat berat badan 2 kali berat lahir pada 180
hari. ASI juga mengandung kadar laktosa tinggi 7,0% yang membuat pertumbuhan otak
menjadi lebih baik, di mana berat otak menjadi 1.300-1.400 gram (2% dari berat badan) pada
180 hari. Pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan menjadi penting untuk pertumbuhan otak
yang pesat, di mana lingkar kepala menjadi salah satu indikator. Pada usia 5 tahun bisa
dikatakan bahwa pertumbuhan
otak menjadi melandai. ASI
menjadi
penting
bagi
pertumbuhan
otak,
karena
kandungan AHA, DHA, asam
lemak esensial sangat baik dan
mudah diserap tubuh.
Komposisi ASI berubah setiap
saat. Di saat bayi baru lahir, ASI
keluar dalam bentuk kolostrum,
atau ASI yang pertama kali keluar. Warnanya ada yang bening atau kuning kental, dan
diproduksi selama seminggu pertama. Setelah itu ASI kemudian berubah menjadi ASI
transisi, dan baru setelah 2 minggu menjadi ASI yang matang. Terlihat kadar laktosa yang
tinggi dan kadar protein yang tidak terlalu tinggi pada ASI.
Ada pula istilah ASI awal (Foremilk)
dan ASI akhir (Hindmilk). Pada
foremilk, cairannya biasanya bening,
lebih banyak cairannya. Hindmilk,
adalah ASI akhir. Pada waktu awal
menyusui, banyak foremilk yang
keluar. Oleh sebab itu, kita tidak
menganjurkan kalau menyusui itu
pindah-pindah payudara, melainkan
satu payudara sampai selesai. Hal
ini dilakukan agar bayi bisa
mendapatkan ASI awal yang mengandung banyak cairan dan protein, hingga ASI akhir yang
mengandung banyak lemak. Kandungan lemak pada hindmilk inilah yang membuat bayi
kenyang, dan bisa tidur pulas.

Penyebab Kematian Utama pada Balita di Negara Berkembang
Penyebab kematian utama pada balita di negara yang sedang berkembang, ada pneumonia,
diare, malaria, dan sebagainya. Tetapi masalah gizi itu mencapai 53%, atau porsi yang
paling besar, dan menjadi target kita. Praktik pemberian makan bayi yang berkontribusi pada
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kematian balita terkait malnutrisi tersebut adalah pemberian ASI eksklusif yang kurang dari
4 bulan, pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang terlalu dini atau terlambat,
dan MP-ASI yang diberikan tidak memenuhi kebutuhan zat gizi baik secara kualitas maupun
kuantitas serta tidak higienis.
Pemberian ASI yang eksklusif,
tidak ada tawar-menawar, harus
diberikan selama 4 bulan.
Namun sel-sel usus pada masa
ini masih belum terlalu baik. Jadi,
pemberian
ASI
perlu
diperpanjang menjadi 4-6 bulan,
karena ternyata masih perlu 2
bulan lagi agar maturitas usus
bisa menjadi lebih baik lagi. Oleh
sebab itu, dianjurkan memberikan ASI selama 6 bulan agar sel-sel di dalam usus bisa
berkembang dengan sempurna. Dengan demikian, setelah 6 bulan, diharapkan usus sudah
siap menerima MP-ASI, yaitu makanan asing, dan tidak timbul reaksi alergi dan sebagainya.

Cara Menilai Kecukupan ASI
Pada awalnya, bayi mungkin belum buang air kecil terlalu sering. Namun setelah 4 hari, bayi
dengan ASI yang cukup, akan buang air kecil cukup banyak yaitu antara 6-8 kali per hari.
Buang air besar juga lebih sering
dibandingkan
bayi
yang
mendapatkan
Pengganti
ASI
(PASI). Bayi juga disusui secara on
demand, setiap 1-3 jam atau 8-12
kali sehari. Lama menyusui minimal
10 menit setiap payudara untuk
menjamin
bayi
mendapatkan
hindmilk. ASI yang cukup juga
membuat kenaikan berat badan
yang adekuat.
Apabila mendapatkan cukup ASI, kenaikan berat badan bayi pada trimester 1 (3 bulan
pertama) adalah 25-30 gr/hari atau 750-900 gr/bulan, dst. Tiga bulan berikutnya minimal 600
gram per bulan, lalu pada trimester ke-3 sekitar 450 gram dst. Jadi, dalam 3 bulan pertama,
kita benar-benar harus mengejar pertumbuhan otak yang begitu pesat dan bisa dipindai dari
kecukupan ASI berdasarkan kenaikan berat badan yang adekuat.

Menyusui Penting bagi Bayi dan Ibu
Menyusui dianggap bisa memenuhi kebutuhan gizi bayi, melindungi daya tahan tubuh bayi,
dan melatih bayi agar lebih mandiri. Namun demikian, menyusui penting tidak hanya bagi
bayi, tetapi juga bagi ibu. Jika ibu merasa kelelahan karena menyusui dan tidak merasakan
mendapatkan manfaat apa pun dari menyusui, maka itu adalah interpretasi yang salah.
Keuntungan untuk bayi adalah dalam hal meningkatkan tumbuh kembang, rasa percaya
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diri, ikatan batin, kecerdasan. Menurunkan risiko SIDS, diare, OMA, ISPA, Pneumonia,
hipertensi, obesitas, alergi, diabetes, Malnutrisi. Sementara untuk ibu, menyusui dapat
menurunkan angka kematian Ibu karena mengurangi rasa nyeri, perdarahan, gejala depresi,
risiko kanker (terutama kanker payudara), risiko diabetes, dan risiko osteoporosis. Menyusui
menghasilkan oksitosin yang berpengaruh pada kontraksi rahim, sehingga rahim mudah
mengecil dan mencegah perdarahan. Menyusui juga meningkatkan ikatan batin, pola tidur
yang optimal dan penurunan berat badan. Hal ini yang mungkin harus dijelaskan saat
edukasi, bahwa keuntungan bukan saja untuk bayi tetapi juga untuk ibu.

Keuntungan Ibu Menyusui
Keuntungan lain untuk ibu yang menyusui adalah kesehatan mental meningkat karena
respon terhadap stres menjadi lebih baik, metabolisme menjadi optimal sehingga dapat
menurunkan risiko penyakit jantung diabetes dan osteoporosis. Kualitas tidur menjadi lebih
baik, karena saat menyusui di malam hari, hormon prolaktin yang dihasilkan akan membuat
ibu menjadi lebih rileks, dan hormon oksitosin atau hormon kasih sayang akan berproduksi
lebih banyak. Hal lain lagi adalah apa yang disebut sebagai Hamlet (Human Alphalactalbumin Made Lethal to Tumor cells), yaitu zat di dalam ASI yang dapat membunuh sel
tumor melalui proses apoptosis sehingga menghambat 40 jenis sel kanker. Oleh sebab itu,
dengan semakin lama waktu ibu menyusui, maka diharapkan ibu akan memiliki lebih banyak
zat untuk mencegah kanker ini.

Mengapa Bayi Suka Menyusu
Dengan menyusu, maka rasa haus dan lapar pada bayi bisa menjadi hilang seketika.
Respons lapar dan haus bisa segera ditanggapi saat bayi lapar. Rasa ASI enak, hangat, dan
memiliki kandungan gizi yang terjamin. Badan bayi juga menjadi lebih sehat dan kuat, serta
memiliki tingkat imunitas yang lebih tinggi. Bayi yang sering disusui ibu mendapatkan rasa
nyaman dan puas, dengan ikatan batin yang tinggi menjadi merasa dicintai dan bahagia.
Bayi yang cukup mendapatkan ASI rata-rata lebih banyak senyum dan tidak gampang rewel.
Sudah ada penelitiannya, bahwa efek mental negatif jauh berkurang untuk anak-anak yang
disusui ibunya.
Menyusui juga sangat simpel dan fleksibel. Sehingga masalah menyusui pada bayi sakit,
bayi kembar, anak adopsi, ibu sedang minum obat, payudara kecil, ibu bekerja, dapat
disiasati asal kita tahu caranya. Penelitian menunjukkan 3 dari 4 ibu ingin menyusui bayinya.
2 dari 3 ibu yang menyusui mengalami kesulitan. Akibatnya, cuma ada 1 ibu yang dapat
menyusui dengan baik, dan hal ini menjadi PR bersama.

Keberhasilan IMD dan ASI Eksklusif
Untuk Keberhasilan IMD dan ASI eksklusif diusulkan agar ada 7 kontak ASI atau 7
pertemuan ASI.
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Kontak pertama dan kedua adalah
saat ibu masih hamil, harus minimal 2
kali kontak. Kontak ke-3 saat IMD.
Kontak ke-4 saat nifas. Kontak ke-5
saat kontrol pertama. Kontak ke-6 saat
kontrol kedua, dan Kontak ke-7 saat
imunisasi harus dikuatkan kembali ASI
Eksklusif 2-3 bulan pertama.

Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi
WHO sudah membuat BFHI
atau Baby Friendly Hospital
Initiative sejak 2002 dan terus
diperbarui hingga 2017 kalau
tidak salah. Ada 10 Langkah
menuju
keberhasilan
menyusui. Hal ini dibagi dua,
antara prosedur manajemen
kritis yang wajib dilakukan
oleh rumah sakit, dan praktik
klinis utama yang ditujukan
kepada masyarakat. Pertama,
rumah sakit harus mematuhi
kode pemasaran Pengganti
ASI. Hal ini semakin marak
dilakukan produsen P-ASI,
karena masuk ke fasilitas
kesehatan,
menyumbang
besar, membuka layanan di
rumah sakit sehingga tidak
mengikuti kode dengan baik,
sehingga
memengaruhi
konsumen untuk membeli
produk P-ASI. Kedua, perlu
ada kebijakan tertulis bahwa
rumah
sakit
mendukung
menyusui dan dikomunikasikan
kepada dokter, perawat, bidan,
dan seluruh staf rumah sakit.
Rumah sakit juga harus memiliki sistem pendukung, karena tidak mungkin dokter
mengamati 24 jam. Harus ada dukungan dari semua staf. Kompetensi staf juga masuk
dalam kebijakan rumah sakit. Sementara untuk praktik klinis utama perlu digarisbawahi
pentingnya Konseling Antenatal, IMD, Bimbingan Menyusui, Tidak Prelaktal (tidak
memberikan apa pun selain ASI), rawat gabung, mengenal tanda lapar, memahami
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risiko dot atau P-ASI dini, dan bagaimana kita mempunyai akses di lapangan secara
berkelanjutan.

Lima Kunci Utama Keberhasilan Menyusui
Ada 5 Kunci Utama yang bisa mengarahkan pada keberhasilan menyusui, yaitu adanya
kontak kulit bayi dengan kulit ibu segera setelah lahir, rawat gabung ibu dan bayi, mencegah
pemberian susu atau makanan tambahan lain tanpa indikasi medis pada masa ASI eksklusif
atau 6 bulan pertama kehidupan, menghindari penggunaan botol dot dan empeng, serta
mencari bantuan praktis atau bimbingan menyusui jika diperlukan.

Kontak Kulit Bayi dengan Kulit Ibu Segera Setelah Lahir
Pertama, kontak kulit bayi dengan kulit ibu segera setelah lahir. Perawatan setelah
melahirkan, rumah sakit mendukung ibu untuk menyusui. Hal ini tidak sulit, berikan saja
kesempatan terjadinya kontak kulit dengan kulit. Bidan dan perawat bisa mengerjakan yang
lain. Ayah juga bisa mendampingi. Perlu diberitahukan juga tanda-tanda yang harus
diperhatikan, seperti nafas bayi tidak teratur, tampak biru, yang penting kepala dimiringkan
dan tertunduk di dada ibu.
IMD adalah awal proses menyusui. Dada ibu dianggap sebagai termoregulator atau
inkubator alami. Kalau bayi diletakkan di dada ibu, karena mata bayi bisa menatap mata ibu,
sehingga bisa menstimulasi panca indera bayi.
Manfaat kontak kulit-ke-kulit
segera setelah bayi lahir
adalah menjaga suhu tetap
stabil hangat;
mengatur
denyut jantung, laju nafas, dan
kadar
gula
darah;
menenangkan bayi dan ibu;
memperkuat ikatan batin;
menambah kolonisasi flora
normal khusus bayi (kuman di
kulit ibu setelah dijilat bayi
berkembang
menjadi
mekanisme pertahanan tubuh
yang baik di usus bayi); awal keterampilan menyusu; memberi kolostrum saat bayi menyusu;
pendorong ibu menyusui sekehendak bayi.
IMD perlu 9 tahap, tidak dibuat instan. Karena proses lahir adalah trauma bagi bayi karena
kehilangan keamanan dekapan ketuban dalam rahim. Jadi mulai menangis, kemudian rileks,
bangun, aktif, istirahat, tidur, mulai mencari sumber kehidupan dengan mengisap puting ibu,
dan melakukan penyesuaian, serta merangkak.
Dengan IMD, kemungkinan angka kematian bayi dapat berkurang karena refleks sudah
diaktifkan. Jika semakin lama tidak dilakukan kontak kulit ke kulit maka semakin lebih lama
maka tingkat kematian bayi akan lebih meningkat (Edmonds et al, 2007). Apabila bayi sakit,
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perawatan dengan metode kanguru dapat dimulai dilakukan segera setelah bayi stabil.
Bahkan jika bayi memakai selang oksigen, IMD dapat dilakukan, yang penting tidak dalam
keadaan masih darurat.

Rawat Gabung
Kedua, Rawat Gabung adalah merawat ibu dan bayi dalam ruangan yang sama
sepanjang hari dan memastikan bayi yang sakit selalu dekat dengan ibunya. Manfaat
rawat gabung selama 24 jam adalah ibu dapat belajar mengenali tanda lapar, ibu dapat
belajar merespons dan merawat bayi, ibu dapat bebas menyusui sekehendak bayi,
bayi tidur lebih nyenyak dan jarang menangis, serta daya tahan bayi lebih kuat.
Ada anggapan masyarakat, bahwa ibu sudah capek, sudah membayar, tetapi mengapa
harus mengurus bayi sendiri. Kalau diberi tahu lebih awal maka biasanya pilihan akan lebih
ke rawat gabung. Sekarang juga sudah ada yang bukan hanya satu kamar, tetapi juga satu
tempat tidur bersama bayi. Kuman ibu adalah kuman yang baik bagi bayi, jadi risiko malah
lebih banyak. Kalau di samping ibu, maka proteksi ibu juga didapat.

Manfaat menyusui semau bayi
Manfaat menyusui semau bayi adalah bisa menyusui sesuai dengan kebutuhan bayi (biopsiko-neuro-imunologis), menjamin pengosongan payudara dan meningkatkan produksi ASI
serta mencegah engorgement (payudara bengkak), mengurangi tangisan bayi dengan
mengurangi suplementasi yang tidak perlu serta dapat memperpanjang durasi menyusui
sehingga berat badan bayi menjadi terjaga.

Mengenal tanda lapar bayi
Tahap awal mulai bergoyang, membuka
mulut, tahap lanjut sudah gelisah, dan
pada tahap akhir sudah lebih gemas
dengan tangan mengepal kemudian
menangis. Untuk bayi, sarung tangan
tidak terlalu diperlukan, karena dengan
memakaikan sarung tangan, kita tidak
bisa melihat respons bayi. Kalau sudah
minum kenyang, bayi akan membuka
kepalan tangannya, yang artinya bayi
sudah terpuaskan.

Mengenal Tanda ASI Cukup
Bayi tidak membutuhkan banyak cairan
untuk hari-hari pertama, karena ukuran
lambung juga kecil. Setelah hari ke-5, baru
bayi akan buang air kecil banyak seiring
konsumsi ASI yang juga meningkat. Berat
badan bayi pasti turun di hari-hari pertama,
karena mengeluarkan cairan di ekstra sel,
namun tidak boleh lebih dari 10% berat
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badan saat lahir. Berat badan bayi akan kembali ke berat lahir paling lambat di minggu
kedua.

Cara Mencegah Pemberian Susu atau Makanan Tambahan Tanpa
Indikasi Medis
Pemberian suplemen hanya dilakukan jika ada indikasi medis, memprioritaskan donor
ASI (hanya yang tersaring dengan baik - sayangnya di Indonesia, kita belum punya bank
ASI untuk melakukan screening dan pasteurisasi sesuai standar). Jika pemberian suplemen
dibutuhkan, perlu membantu ibu yang bayinya membutuhkan formula agar diberikan dengan
aman.
Alasan medis yang dapat diterima sebagai dasar penggunaan pengganti ASI, adalah
● kondisi bayi memerlukan formula khusus, misalnya Galaktosemia klasik (tidak bisa
menerima laktosa yang ada di ASI ibu), Maple syrup urine disease (penyakit
metabolik khusus), Fenilketonuria (yang membutuhkan susu yang harus diimpor).
Hal ini bisa diterima atas anjuran dokter yang khusus metabolik.
● Bayi yang membutuhkan formula selain ASI dalam jangka waktu terbatas, misalnya
Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) kurang dari 1.500 gram, bayi lahir pada usia
kehamilan kurang dari 32 minggu, bayi dengan risiko hipoglikemia yang gagal
merespons pemberian ASI.
● Kondisi ibu yang dibenarkan tidak menyusui secara permanen karena terkena infeksi
HIV, sehingga perlu Pengganti ASI yang memenuhi kriteria AFFASS (dapat diterima,
layak, terjangkau, berkelanjutan, dan aman) termasuk juga menyediakan air minum
yang bersih sebagai campuran formula.
● Ibu dibenarkan menghentikan menyusui sementara karena penyakit parah (misalnya
terpapar COVID-19 yang parah sehingga untuk bernafas saja sulit), infeksi virus
herpes simpleks 1 di payudara, terpapar psikoterapi, radioaktif, iodium, dan
kemoterapi.
Namun demikian, kondisi ibu dibenarkan dapat tetap menyusui bayi, meskipun dalam
kondisi mastitis (yang justru harus menyusui lebih sering), abses payudara, Hepatitis C,
Hepatitis B, Tuberkulosis. Namun ada panduannya. Menyusui menyelamatkan jiwa,
karena bisa mengatasi diare dan pneumonia, yaitu penyakit yang banyak menyebabkan
kematian balita (Black et al, 2013).

Hindari Penggunaan Botol-dot dan Empeng
Keempat, penggunaan botol-dot dan empeng perlu dihindari karena mengganggu transfer
ASI (58%), mengubah pola mengisap pada bayi (mulut bayi yang sering menggunakan dot
sering mencucu dan tidak membuka lebar), dan mempercepat berhenti menyusu - karena
pada saat menempel pada payudara ibunya seperti mengisap pada sedotan sehingga tidak
bisa membuka mulut lebar, tidak bisa menutupi areola dan tidak bisa mengisap ASI dengan
banyak yang membuat produksi ASI ibu juga lama-lama menjadi berkurang.

Cari bantuan praktis atau bimbingan menyusui
Kelima, mencari bantuan praktis atau bimbingan menyusui, misalnya dengan konselor
laktasi untuk mendapatkan bimbingan laktasi. Bantuan praktis ini bisa dilakukan dengan
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memeriksa posisi, pelekatan dan isapan bayi, memberikan bantuan praktis untuk menyusui,
dan membantu ibu mengatasi permasalahan umum menyusui.
Masa kritis kita
adalah di 0-72 jam
pertama. Di sini kita
harus membuat ibu
percaya diri (settle).
Kalau
bisa
mengajarkan
ibu
dan membuat ibu
percaya diri untuk
menyusui,
kenaikan
berat
badan bayi dan
produk ASI ibu
semakin banyak.
Posisi
menyusui
yang tepat juga
membantu. Posisi
menyusui
yang
tepat, ibu dalam
kondisi
nyaman
bisa dalam posisi
duduk,
rebahan,
atau
berbaring,
bayi dipeluk dekat
dengan tubuh ibu
(chest-to-chest),
lengan ibu menyangga bahu dan tubuh bayi, bayi menghadap dada atau perut ibu, dan
telinga dan bahu bayi dalam satu garis lurus.
Posisi menyusui bisa
bermacam-macam.
Untuk bayi yang
sudah
bingung
puting, atau terbiasa
memakai dot, teknik
reclining
dapat
membantu. Posisi ini
seperti IMD, dengan
bayi menelungkup di
dada ibu.
Hal lain yang perlu
diperhatikan selain cara menggendong yang tepat, adalah cara memasukkan puting ke
dalam mulut, atau dengan pelekatan yang tepat. Pelekatan yang tepat adalah sebagian
besar areola masuk ke dalam mulut bayi, mulut bayi harus terbuka lebar, bibir bawah
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terputar keluar, dagu menyentuh payudara, pipi menggembung, isapan lambat dan dalam,
dan tampak gerakan menelan serta suara ASI yang tertelan. Dengan mulut yang terbuka
lebar, bibir bawah terputar keluar, wajah bayi menghadap ke payudara, kepala menengadah
dan tidak menunduk sehingga tidak mengganggu saluran pernapasan, dan saluran ASI
masuk ke dalam mulut bayi untuk memberikan pasokan ASI yang banyak. Pelekatan yang
buruk akan menyebabkan puting nyeri dan lecet.

Kesimpulan
Kesimpulan
untuk
sukses
menyusui adalah mulai dari
kehamilan. Usia kehamilan
sejak awal sudah mencari
informasi tentang keuntungan
memberi ASI eksklusif dan
keinginan
untuk menyusui.
Tenaga
kesehatan
juga
menjamin proses menyusui
tersebut di usia trimester ketiga,
minimal 2 kali kontak. Saat
persalinan, mintalah IMD, Rawat
Gabung, dan mulai belajar
mengenali
tanda
lapar,
pelekatan yang benar, serta memerah ASI dalam 6-24 jam pasca persalinan. Hal ini perlu
dilakukan agar setelah ibu kembali ke rumah tidak akan bingung lagi. Pada pasca
persalinan, pemantauan berkala tumbuh kembang bayi perlu dipantau. Perlu ada upaya
dukungan menyusui dari keluarga. Jika ada gesekan atau ketidaksepakatan atau
ketidaksepahaman dengan anggota keluarga lain, maka perlu mendapatkan konseling
bersama agar ibu mendapatkan dukungan untuk menyusui.
Dukungan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sangat besar dalam membantu ayah
dan ibu agar sukses menyusui bayinya. Konseling laktasi antenatal merupakan langkah awal
di saat kondisi ayah dan ibu masih prima untuk menerima informasi dilanjutkan dengan 5
Kunci Sukses lainnya. Kerja sama dengan dokter kandungan sangat dibutuhkan untuk
mempromosikan ASI dan menganjurkan ikut kelas konseling ini. Kompetensi di bidang
laktasi sebaiknya dimiliki oleh tenaga kesehatan terutama dokter dan perawat di bagian
maternitas.

Diskusi
Tentang praktik menyusui di masa pandemi COVID-19. Bagaimana meningkatkan
kemauan menyusui di masa COVID-19, bagaimana praktik menyusui untuk ibu yang
terkena COVID-19, bagaimana cara memberikan IMD agar tidak terkena COVID-19?
Rekomendasi global dari WHO, UNICEF, ASI tetap tidak boleh ditunda dan tetap harus
diberikan. Terkait COVID-19, kita masih belajar dan penelitian-penelitian masih
berlangsung. Hingga saat ini, transmisi vertikal dari ibu ke bayi belum terbukti. Ada satu
jurnal yang mengatakan bahwa pada ASI ditemukan virus SARS-CoV-2, namun ternyata
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bukan virus hidup. Kalau masalah menyusui, untuk ibu yang penderita namun tidak bergejala
berat, maka sebaiknya tetap melakukan IMD dan menyusui langsung. Harus diingat, perlu
kolaborasi, kerja sama di rumah sakit antara dokter kebidanan, dokter paru, tim COVID-19
rumah sakit, dokter anak, dan tentunya keluarga yang harus dilibatkan. Kalau ibu positif,
keluarganya juga perlu diperiksa apakah ada yang positif atau tidak. Jika ibu dapat
mengurus bayinya, maka juga dapat menyusui langsung kalau mau, dan perlu dilihat juga
fasilitas kesehatan atau rumah sakitnya. Karena ada kemungkinan ibu tidak mungkin rawat
gabung dengan bayinya, karena banyak ibu-ibu yang negatif. Jadi harus customized,
disesuaikan di tiap-tiap fasilitas kesehatan. Intinya kalau tanpa gejala, masih bisa IMD,
menyusui langsung, namun ibunya harus menggunakan masker medis, harus melakukan
praktik kebersihan tangan, mandi, sekitarnya juga dibersihkan. Setelah bayi disusui juga
tidak berlama-lama digendong dan sebagainya, namun harus diletakkan di tempat tidur,
lebih baik berjarak sekitar 2 meter, untuk mengurangi kemungkinan kontak dengan droplet
ibunya. Kecuali ibunya sakit berat dan mendapat obat-obatan yang tidak baik dengan bayi.
Ada beberapa obat yang tidak aman dengan bayi. Untuk hal ini, perlu ada kerja sama juga
dengan dokter kandungan, dokter penyakit dalam, dokter paru, untuk mengetahui ibu ini
mendapatkan obat apa saja, sehingga dokter anak juga dapat melihat apakah obat ini aman
bagi bayi yang mengonsumsi ASI. Untuk masalah COVID-19, kita masih belajar, kita
memerlukan diskusi antara rumah sakit, dokter, dan keluarga. Intinya, ASI tidak
mengandung virus, tidak menularkan virus, transmisi dari ibu ke bayi lewat kandungan juga
tidak terbukti, yang paling banyak memang lewat droplet dan jika ibu mendapatkan obat
yang kurang aman bagi bayi.
Praktik ASI eksklusif sudah dilakukan, tetapi mengapa berat badan bayi tidak naik,
kalau ibu dengan HBsAg, juga tentang stunting, mungkinkah ASI membantu
menurunkan stunting?
Jawabannya, pasti, bahwa ASI dapat menurunkan stunting. Tetapi ASI diberikan eksklusif
tanpa apa-apa selama 6 bulan. Tetapi selama itu, ibu harus kontrol. Harus dipantau, berat
badan, tinggi badan, dan lingkar kepala bayi, dan masuk dalam Kurva Pertumbuhan. Jadi,
kalau pertumbuhan kurang bagus, perlu dicek lagi, apakah sudah benar posisinya,
pelekatannya, menyusunya adekuat atau tidak, sehingga ASI yang didapat cukup atau tidak.
Kalau posisi dan pelekatan baik, lama menyusu biasanya cukup 30-40 menit untuk bayi
dapat kenyang. Jika lebih dari itu, ada kemungkinan posisi dan pelekatan kurang baik, atau
ngempeng sehingga tidak mendapatkan ASI yang cukup. Memang harus dinilai satu per
satu. Kalau 4-5 bulan, bayi ASI akan cepat sekali, karena panca indranya sudah
berkembang, menyusunya juga harus di tempat yang tenang, sehingga bayi bisa fokus pada
aktivitas menyusui dan dihayati dengan baik. Ibu dengan HBsAg positif, sudah harus
meminta HbIG dalam waktu 12 jam, sehingga bayi terproteksi dengan baik. Hal yang perlu
diperhatikan, jangan sampai puting sampai lecet dan berdarah. Asal posisi dan pelekatan
benar, dan tidak ada luka pada puting, maka bisa menyusui dengan baik.
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III. Riset Mutakhir Pola Makan Ibu Menyusui,
Konsentrasi DHA ASI, dan Status Gizi Bayi

Nurfi Afriansyah, MScPH (Ketua Departemen Riset dan Pengembangan DPP
Persatuan Ahli Gizi Indonesia [PERSAGI] 2019-2024)

Pengantar
ASI, sebagai satu-satunya sumber gizi bagi bayi dalam 6 bulan pertama kehidupannya,
berperan penting dalam tumbuh kembang bayi. Bayi dari ibu yang berstatus gizi adekuat
memiliki cadangan sebagian zat gizi saat lahir, tetapi bayi bergantung sepenuhnya pada ASI
untuk zat-zat gizi lainnya. Begitu dilahirkan, bayi sudah diciptakan untuk dicukupi dengan
bekal yang ada pada ibunya.
Pernyataan Bo Vahlquist (Lancet, 1981), “In all mammalian species, the reproductive cycle
comprises both pregnancy and breastfeeding; in the absence of latter, none of these species,
man included, could have survived.” - Dalam semua spesies mamalia, semua siklus
reproduksi itu terdiri dari kehamilan dan menyusui, jika menyusui ditiadakan, maka tidak satu
pun dari spesies ini, termasuk manusia, bisa bertahan hidup. Pernyataan ini mendasari
penelitian mengenai ASI. Bahkan pada ibu yang bergizi baik, faktor fisiologis atau lingkungan
lain dapat mengganggu status dan kapasitas untuk mentransfer zat-zat gizi melalui ASI.
“Breastfeeding would be relevant to present-day interest in the consequences of infant
nutrition on subsequent adult health” (Jelliffe, DB & Jelliffe, EFP in Human Milk in the Modern
World,1978) Pemberian ASI relevan untuk masa kini, serta memiliki konsekuensi berkenaan
dengan gizi bayi serta pada kesehatan setelah dewasa nanti. Hal ini sudah mulai banyak
dibuktikan dengan beragam penelitian.
Ulasan ini akan lebih ke arah pola makan karena ASI secara klinis telah dijelaskan
sebelumnya. Ulasan ini merangkum pengetahuan terkini tentang bagaimana konsentrasi zat
gizi berubah melalui inisiasi dan progresi laktasi dan faktor-faktor yang dapat dan tidak dapat
dimodifikasikan, termasuk intervensi, yang memengaruhi konsentrasi zat gizi pada ASI.
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Konsentrasi Zat-zat Gizi dalam Air Susu Ibu (ASI)
Bayi sangat tergantung pada zat gizi
dalam ASI seperti Tiamin (Vitamin B1).
Tren konsentrasinya akan meningkat
dalam beberapa bulan pertama, tidak
dipengaruhi oleh ibu tetapi dipengaruhi
oleh pola makan ibu. Untuk pemberian
suplementasi pada ibu, ada yang
berpengaruh dan ada yang tidak. Hal ini
akan berpengaruh jika pola makan ibu
tidak cukup mengandung tiamin.
Untuk Riboflavin (Vitamin B2), ketergantungan bayi pada ASI juga positif, sementara tren
konsentrasinya menurun atau stabil. Beberapa penelitian menunjukkan demikian.
Kandungan Vitamin B2, ada yang dipengaruhi atau tidak oleh faktor ibu. Sementara
suplementasi pada ibu juga berpengaruh pada kadar vitamin B2.
Ketergantungan bayi pada Vitamin B6 dalam ASI, ada yang positif dan ada yang negatif
menurut hasil penelitian. Tren konsentrasinya meningkat dalam minggu-minggu pertama
pasca melahirkan diikuti dengan penurunan bertahap. Kondisi ibu, pola makan ibu, dan
suplementasi ibu berpengaruh pada kandungan Vitamin B6 ini. Ibu jika diberi suplementasi
ini akan memengaruhi ASI.
Untuk Vitamin B12, ketergantungan bayi
pada ASI terlihat positif. Tren
konsentrasi Vitamin B12 menurun dalam
3-4 bulan pertama laktasi. Kondisi ibu,
pola makan ibu memengaruhi vitamin
B12 pada ASI, sementara suplementasi
bisa ada dan bisa tidak. Faktor dari ibu
yang memengaruhi konsentrasi Vitamin
B12 pada ASI adalah kondisi vegan atau
vegetarian dari ibu, atau ada penurunan
konsumsi pangan hewani sehingga
rendah keberadaan vitamin B12. Kondisi ini juga berlaku untuk ibu yang memiliki kondisi
anemia pernisiosa.
Bayi tergantung pada ASI untuk Folat. Tren konsentrasi folat memuncak pada 2-3 bulan
laktasi. Folat dalam ASI tidak dipengaruhi kondisi ibu, pola makan ibu, ataupun suplementasi
ibu.
Untuk Kolin, bayi bergantung pada ASI. Tren konsentrasi kolin meningkat dengan cepat dari
7-22 hari pasca melahirkan dan tetap stabil pada ASI yang sudah mature. Konsentrasi kolin
dalam ASI dipengaruhi kondisi ibu, seperti faktor genetik ibu, seperti SNPs dalam MTHFR
yang tidak berpengaruh pada ASI, kelahiran prematur menjadi yang tidak berpengaruh pada
ASI, inflamasi atau peradangan berpengaruh pada ASI, dan sejumlah hormon juga bisa
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meningkatkan atau menurunkan kadar kolin. Pola makan ibu dan suplementasi ibu juga
sangat memengaruhi kolin.
Untuk Vitamin C, ada
ketergantungan
bayi
pada
ASI.
Tren
konsentrasinya tertinggi
di kolostrum dan akan
menurun seiring dengan
perkembangan laktasi.
Vitamin
C
tidak
dipengaruhi kondisi ibu,
namun ada faktor dari
ibu yang memengaruhi konsentrasinya pada ASI seperti kelahiran prematur pada ibu.
Kondisi ibu yang merokok, dan diabetes tidak mengurangi konsentrasi pada ASI. Vitamin C
juga bisa dipengaruhi dan bisa juga tidak dipengaruhi oleh pola makan dan suplementasi
ibu.
Untuk Vitamin A juga memperlihatkan ketergantungan bayi pada ASI. Tren konsentrasinya
tertinggi di kolostrum serta menurun stabil dalam ASI yang mature. Vitamin A tidak
dipengaruhi kondisi ibu, kecuali jika cadangan vitamin A pada ibu habis. Faktor dari ibu yang
memengaruhi adalah paritas, namun melahirkan saat remaja atau kelahiran prematur ibu
tidak memengaruhi. Pola makan ibu bisa memengaruhi atau juga bisa tidak, dan
suplementasi ibu memengaruhi.
Untuk Vitamin D, bayi ada
yang tergantung ada yang
tidak pada ASI. Vitamin D3
(yang aktif diperlukan tubuh)
ada, namun tidak untuk yang
aktif. Tren konsentrasinya
sedikit di dalam ASI. Ada data
yang saling bertentangan
mengenai kondisi ibu yang
memengaruhi vitamin D dalam
ASI, namun pola makan ibu bisa memengaruhi atau tidak dan suplementasi Ibu
memengaruhi. Faktor Ibu yang memengaruhi konsentrasi ASI adalah musim dan paparan
sinar matahari serta obesitas.
Untuk Vitamin E, ada ketergantungan
bayi pada ASI. Tren konsentrasi
vitamin E ini menurun dari kolostrum
menjadi ASI matur lalu stabil. Kadar
Vitamin E tidak dipengaruhi oleh
kondisi
Ibu
seperti
kelahiran
prematur, atau pola makan ibu,
namun dipengaruhi suplementasi ibu.
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Terkait Vitamin K, bayi tidak tergantung pada ASI. Tren konsentrasinya menurun di dalam
ASI. Kondisi ibu, pola makan ibu tidak memengaruhi kadarnya, namun suplementasi ibu
memengaruhi kadar vitamin K. Untuk Zat Besi, bayi tidak tergantung pada ASI untuk zat
besi. Tren konsentrasinya menurun di dalam ASI, dan menurun dalam tahun pertama laktasi.
Kondisi ibu, pola makan ibu dan suplementasi ibu tidak memengaruhi kadar zat besi. Tidak
ada bukti yang konsisten yang memperlihatkan faktor ibu memengaruhi konsentrasi zat besi
dalam ASI.
Untuk Tembaga, bayi tidak tergantung pada ASI. Tren konsentrasinya menurun di dalam
ASI dan terus menurun sepanjang berjalannya laktasi. Kondisi ibu, pola makan, dan
suplementasi ibu tidak memengaruhi kadarnya, namun ada faktor selenium ASI yang
berpengaruh.
Untuk Seng (zinc), bayi memiliki
ketergantungan terhadap seng pada
ASI di awal laktasi. Tren konsentrasi
seng menurun pada awal dengan
tajam, diikuti penurunan bertahap.
Kondisi ibu, pola makan ibu, dan
suplementasi ibu tidak memengaruhi
seng pada ASI. Faktor ibu seperti usia,
paritas, atau defisiensi zat besi juga
tidak memengaruhi konsentrasi seng
pada ASI.
Untuk Kalsium, ada ketergantungan bayi terhadap kalsium pada ASI. Tren konsentrasi
kalsium meningkat pada minggu pertama, namun menurun bertahap selama masa laktasi.
Kalsium pada ASI tidak dipengaruhi kondisi ibu atau suplementasi ibu, namun pola makan
ibu terutama kebiasaan asupan Kalsium yang rendah bisa menurunkan kadarnya. Faktor
ibu seperti melahirkan di masa remaja atau adanya defisiensi tidak memengaruhi
konsentrasi kalsium pada ASI.
Untuk fosfor, ada ketergantungan
bayi pada ASI. Tren konsentrasinya
meningkat pada minggu pertama
dan menurun bertahap selama
masa
laktasi.
Kondisi
ibu
memengaruhi konsentrasi fosfor
bila terdapat kasus anomali genetik
(hipofosfatemia
familial
dan
hiperparatioridisme),
sementara
pola makan ibu tidak memengaruhi
sedangkan untuk suplementasi ibu
tidak ada cukup data.
Untuk Magnesium, ada ketergantungan bayi pada ASI. Tren konsentrasinya stabil selama
masa laktasi. Kondisi ibu, pola makan ibu, dan suplementasi ibu tidak memengaruhi
konsentrasi fosfor, termasuk apabila ibu melahirkan di masa remaja.
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Untuk Iodium, ada ketergantungan bayi pada ASI. Tren konsentrasinya menurun di awal dan
stabil setelah sebulan. Kondisi ibu tidak memengaruhi konsentrasi fosfor, namun pola makan
dan suplementasi ibu memengaruhinya. Faktor ibu yang merokok tidak memengaruhi
konsentrasi fosfor pada ASI.
Untuk zat gizi makro seperti
protein, lemak dan karbohidrat,
bayi sangat tergantung pada ASI
untuk ketiga hal ini. Untuk Protein,
tren
konsentrasinya
singkat,
kemudian menurun dengan tajam,
lalu stabil dari 2-6 bulan sampai
masa penyapihan. Kondisi ibu
tidak memengaruhi protein dalam
ASI, namun komposisi asam
amino yang bervariasi sesuai
asupan gizi dalam pola makan ibu bisa memengaruhi konsentrasi protein dalam ASI.
Untuk Lemak, tren konsentrasinya meningkat tajam dalam minggu pertama lalu stabil.
Kondisi ibu memengaruhi konsentrasi lemak, dan komposisinya juga bervariasi menurut
asupan gizi pada pola makan itu. Persen berat badan ideal berpengaruh. Untuk karbohidrat,
laktosa paling rendah di kolostrum dan stabil pada ASI mature. Kondisi ibu, pola makan ibu,
ataupun suplementasi ibu tidak memengaruhi konsentrasi karbohidrat. Faktor volume susu
yang dihasilkan ibu memengaruhi konsentrasi karbohidrat ini.

Manfaat Pemberian ASI bagi Ibu
Pola Makan Ibu dan Konsentrasi DHA ASI

dan

Bayinya,

Asam lemak tidak
jenuh ganda rantai
panjang,
yaitu
asam
lemak
Omega-3 (DHA)
dan
Omega-6
(ARA),
keberadaannya
dapat
memengaruhi
fungsi sel. DHA
sangat
penting
untuk otak dan
retina mata. Di
kedua organ tersebut, sel-sel cepat terakumulasi dalam 1000 Hari pertama kehidupan
sehingga DHA berperan sangat penting untuk perkembangan fungsi visual (penglihatan)
dan kecerdasan. ARA bertambah cepat di otak dan menyebar ke berbagai tubuh. DHA dan
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ARA adalah prekursor dan pembawa pesan (messenger) penting untuk berbagai proses
biologis, khususnya fungsi otak, kardiovaskuler, dan imunitas (kekebalan).
Apabila otak manusia mendapat zat gizi yang cukup dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan,
maka akan mencapai puncak-puncak yang sesuai dengan perkembangan normal. Fungsi
melihat, mendengar di usia 2 tahun akan mencapai puncaknya. Zat gizi berperan penting
bagi otak dalam 1000 hari pertama kehidupan, jika kurang mendapatkan zat gizi maka otak
tidak akan berkembang maksimal.
Ada
hubungan
antara
konsentrasi DHA pada ASI
dengan pola makan ibu dan
penggunaan
suplemen.
Konsumsi ikan (terutama
ikan
bakar)
dan
suplementasi DHA pada ibu
hamil sangat memengaruhi
konsentrasi DHA pada ASI.
Konsentrasi DHA pada ASI
mencerminkan kebiasaan
makan ibu (Ueno et al,
2020). Dari siklus 1000 hari
pertama kehidupan, ada kontribusi menyusui dari kualitas kesehatan dan kecerdasan bayi.
ASI eksklusif juga memiliki kontribusi yang tinggi dalam gizi, malah lebih tinggi dari
penanggulangan stunting atau anemia pada ibu. Dalam lebih dari 3 dekade terakhir, bukti di
balik rekomendasi menyusui (pemberian ASI) telah berkembang pesat. Hasil studi
epidemiologi dan pengetahuan yang berkembang tentang peran epigenetik, sel punca, dan
asal mula perkembangan kesehatan dan penyakit (developmental origins of health and
disease) memberi dukungan kuat terhadap gagasan Vahlquist (1981) dan Jelliffe dan Jelliffe
(1978).

Diskusi
Ada praktik di luar negeri untuk menambahkan sejumlah komponen ke dalam ASI,
apakah itu masih dianggap ASI eksklusif, dan kandungan zat gizinya seperti apa?
ASI biasanya langsung diberikan dari ibu ke bayi, kecuali kalau diperah dahulu. Kalau
tambahannya berupa zat gizi, suplemen vitamin dan mineral, maka tidak membatalkan
status ASI eksklusif. Jadi tergantung tambahannya, jenisnya apa.
Pemberian MP-ASI jika terlambat atau terlalu dini, dampaknya seperti apa?
Pemberian MP-ASI harus tepat waktu agar pola makan dan status gizi tidak terganggu. Pada
usia 6 bulan, sudah harus diperkenalkan dengan makanan tambahan yang tepat. Hingga
umur 6 bulan, ASI sudah mencukupi untuk memberi makan bayi, asalkan pola makan ibu
terjamin gizinya. Pemberian yang terlalu dini akan mengganggu status gizi dan kesehatan
bayi. Karena pada ASI banyak kandungan gizi dan non-gizi yang berpengaruh pada
kecerdasan, maka sayang apabila tidak optimal diberikan.
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IV. Manajemen Penanganan dan Penyimpanan
ASI dan Susu Bayi dalam Menjaga Kesegaran dan
Kualitas

Ir. Hasanuddin Yasni, MM (Dewan Pengawas Jejaring Pasca-Panen untuk Gizi
Indonesia [JP2GI])
Manajemen penanganan dan penyimpanan ASI perahan terutama diperlukan ibu-ibu yang
sibuk atau bekerja, sehingga ASI eksklusif tetap bisa diberikan pada 6 bulan pertama
kehidupan bayi. Oleh sebab itu, kesegaran dan kualitas ASI perahan menjadi penting agar
manfaat yang diinginkan dapat dicapai.

Karakteristik Susu
Susu adalah Bahan pangan yang mempunyai nilai gizi tinggi karena kandungan nutrisi yang
lengkap. Titik beku ASI di Indonesia adalah -0,520 sampai -0,560 derajat Celcius
(bandingkan dengan air yang titik bekunya 0 derajat Celcius). ASI memiliki pH 6,5-6,7.
Penanganan ASI untuk dapat disimpan lebih lama, adalah
● pendinginan susu bertahap untuk ASI perahan dari suhu ruang ke sekitar suhu 4
derajat Celcius dalam bentuk segar untuk beberapa hari, atau -15 sampai -18 derajat
Celcius untuk masa simpan sampai dengan 6 bulan. Untuk susu sapi perahan harus
sesegera mungkin didinginkan dengan kisaran 4 derajat Celcius dalam bentuk segar
untuk beberapa hari.
● Pasteurisasi (pemanasan) susu hingga di bawah temperatur didih. Ada tiga cara,
yaitu dengan low temperature, high temperature, dan Ultra High Temperature (UHT)

Manajemen Penanganan ASI Perahan (ASIP)
Penggunaan wadah
Penggunaan wadah tergantung kebutuhan dan cara pemakaian. Wadah yang bisa
digunakan, antara lain:
● Botol kaca. Pilih botol yang mempunyai tutup tidak mudah lepas. Kelebihan botol
adalah tidak mudah terkontaminasi zat berbahaya akibat pemanasan botol,
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terutama saat persiapan jika disterilkan. Jika ada sisa ASI perahan yang nempel juga
mudah dibersihkan.
Wadah stainless. Tidak berisiko terkontaminasi zat berbahaya akibat dipanaskan
atau sterilisasi, mudah dibersihkan, dan tidak mudah pecah.
Botol plastik. Pilih yang bebas BPA (Bisphenol A). Mudah didapat di pasar, tetapi
mudah murak ketika ditaruh di dalam freezer.
Kantong plastik yang didisain untuk ASI perahan. Kelebihannya dapat menyimpan
lebih banyak ASI perahan, dan efisien dan lebih banyak jika disimpan di dalam
freezer. Tetapi sisa ASI perahan dan lemaknya banyak terbuang karena menempel
di dalam kantong serta mudah rusak di freezer.

Metode penyimpanan ASIP
Penyimpanan ASIP jika dibiarkan
di udara terbuka, hanya mampu
disimpan dalam botol selama 3-4
jam. Jika menggunakan kantong
berinsulasi pendingin (cooler
bag) bisa mempertahankan suhu
4-15 derajat Celcius, bisa tahan
24 jam, namun dengan bantuan
ice pack bisa tahan lebih lama
lagi.
Apabila
menggunakan
lemari es (chiller) dengan suhu 0-4 derajat Celcius bisa tahan 1-3 hari, sementara kalau di
freezer bisa tahan hingga 2 minggu. Kalau ASIP dibekukan, hanya optimum dipakai 3 bulan.
Meskipun ASIP bisa dipergunakan, namun lebih dianjurkan memberikan ASI secara
langsung, karena mutu dan kualitas bisa turun. Selain itu, botol susu juga akan membuat
mulut bayi kurang terbuka.

Penyimpanan ASI
Pendinginan suhu harus bertahap. Jadi dari ASIP harus didinginkan di chiller, baru kemudian
dibekukan. Demikian juga dari susu beku juga harus dilakukan secara bertahap. Transisi di
chiller ini antara suhu ruang dan freezer atau sebaliknya, diperlukan waktu sekitar 8 jam.
Susu harus disimpan dalam botol-botol takaran, dan dipakai dalam waktu 3 jam, jangan
dihangatkan kembali dan jangan dibekukan kembali.
Alternatif lain setelah 6 bulan atau 1 tahun, maka bisa diberikan dalam bentuk susu sapi
segar atau susu formula. Produksi Susu Nasional belum bisa mendukung ketersediaan susu
nasional, karena bibit sapi yang tidak produktif, minimnya ketersediaan lahan, dan
permasalahan permodalan.
Apabila ingin membuat bank ASI, mungkin sama dengan distribusi susu segar dari Peternak
ke Tempat Pengolahan Susu. Hal yang perlu diingat adalah suhu susu selama distribusi
perlu dijaga, begitu pula sanitasi dan kesterilan pengangkut susu. Alur tingkatan keamanan
pangan di setiap rantai pasok juga perlu diperhatikan.
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Susu Pengganti ASIP (Susu Formula)
Sebanyak 78% kebutuhan susu nasional dipasok dari susu impor yang sebagian besar
dalam untuk formula bubuk. Merk susu formula bubuk yang direkomendasikan untuk
diberikan ke bayi di bawah 1 tahun sebagai ASIP perlu berdasarkan anjuran dokter menurut
indikasi medis.
Cara menyimpan susu bubuk: Simpan di tempat yang kering dan sejuk dengan suhu 20-30
derajat Celcius tetapi bukan di dalam lemari es dan hindari terkena sinar matahari secara
langsung. Kemasan harus dalam kondisi tertutup rapat supaya tidak ada bakteri yang
masuk. Tanggal kadaluarsa dan tanggal membuka kemasan perlu diperhatikan, karena susu
bubuk sudah harus habis dalam 1 bulan setelah kemasan dibuka.

Nutrisi Ibu Hamil dan Menyusui
Untuk mendapatkan ASI dengan
kuantitas yang cukup dan kualitas
yang baik,
ibu hamil harus
mendapatkan pasokan gizi yang
cukup baik dari susu segar ataupun
dari produk hewani. Ikan yang kaya
akan asam lemak Omega-3, protein
yang tinggi, vitamin D, kalsium,
yodium, dan berbagai jenis nutrisi
lainnya dianjurkan dikonsumsi. Ikan
relatif mudah didapat di pasar
dengan harga terjangkau, baik dalam bentuk segar, beku, atau produk bernilai tambah.
Namun, penanganan produk hasil perikanan ini harus diperhatikan dengan menjaga suhu
pasca tangkap/panen hingga ke konsumen. Kesegaran ikan hanya bertahan 4 jam dalam
suhu ruang, dan sesegera mungkin harus didinginkan minimal 4 derajat untuk 2 hari ke
depan atau -18 derajat Celcius untuk penyimpanan yang lebih lama.
Suhu menjadi penting agar pertumbuhan bakteri dapat diminimalisasikan. Bakteri akan
tumbuh cepat pada suhu 5-60 derajat Celcius. Dengan kolaborasi baik sesama stakeholders
terutama dalam mencukupi gizi ibu hamil dan balita, Indonesia akan menjadi lebih cerdas.

Diskusi
Waktu yang tepat untuk pencairan ASI beku ke chiller itu berapa lama dan bagaimana
kualitas ASI yang beku dan tidak bagus?
Minimal 8 jam di chiller. Jadi biasanya, malam hari dikeluarkan dari freezer, dan didiamkan
selama 8 jam di chiller, kemudian baru didiamkan ke suhu ruang agar mencair sendiri.
Pengisian dalam botol juga tidak boleh penuh, atau sampai leher botol. Kalau misalnya ASI
mau dihangatkan, bisa botolnya direndam dulu di air hangat. Pada suhu ruang, ASI hanya
bisa tahan 3 jam saja, setelah itu harus dibuang.
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Lebih baik mana menyimpan ASI di botol kaca atau di kantong plastik ASI?
Untuk pemilihan wadah, perlu dilihat masing-masing kemampuan rumah tangga. Dari segi
kepraktisan, memang botol kaca akan lebih memakan tempat bagi ASI perahan. Proses
sterilisasi botol kaca juga lebih mudah dibandingkan botol plastik. Botol kaca juga setelah
habis pakai lebih mudah dibersihkan, dibandingkan botol plastik. Botol yang perlu dipilih
adalah yang untuk sekali pakai untuk minum bayi, karena ASI tidak bisa dipakai lagi.

Penutup

Dr. Soen'an Hadi Poernomo (Ketua Umum JP2GI)
Pekan Menyusui Sedunia sangat berharga untuk meningkatkan kesadaraan akan
pentingnya menyusui, dan dampak menyusui bagi ibu dan bayi, terutama untuk kesehatan
dan kecerdasan bayi. JP2GI mengusung topik ini karena memiliki amanah untuk
membangun kesadaran bahwa makanan yang sampai ke konsumen bagus mutu dan
nutrisinya, sehingga khususnya akan memberikan manfaat yang berguna bagi pemenuhan
kebutuhan gizi bagi ibu hamil dan menyusui, dan pada umumnya sesuai visi, untuk
menyehatkan bangsa. JP2GI berupaya menurunkan susut nilai pada rantai pasok
pascapanen melalui edukasi dan kolaborasi pemangku kepentingan pangan dan gizi
masyarakat (antar K/L seperti Kemenkes, KKP, swasta dan bisnis, profesional seperti
Persagi, APGI), tersedianya pertukaran informasi dan manajemen pengetahuan (dengan
penelitian, kajian, dan lain-lain) pada tataran lokal, nasional (Surabaya, Probolinggo, dll.),
dan global, serta meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan kesinambungan pasokan
pangan bergizi berkualitas untuk pemenuhan gizi masyarakat. Sekarang memang masih
tentang ikan, sebagai negara kepulauan yang menghasilkan banyak ikan.
Sayur labu, ikan, dan nasi
Bersambal tomat terasa pedas
Apabila ibu makan bergizi
Bayi pun sehat masyarakat pun cerdas
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SESI 2
Normal Baru UMKM Perikanan
Saat Pandemi: Status Gizi Terjaga,
Imunitas Terpelihara

Pendahuluan
Webinar ke-2 membahas cara UMKM terutama sektor perikanan dapat tetap berjalan
optimal selama pandemi agar status gizi dan imunitas masyarakat tetap terpelihara.

Kata Sambutan
Dr. Soen'an Hadi Poernomo (Ketua Umum JP2GI)

Webinar ini sangat strategis bagi Indonesia karena menyangkut kesehatan yaitu gizi, dan
sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak ikan. Fokus pada UMKM karena fungsinya
yang strategis untuk membawa bahan makanan yang bergizi di negara kepulauan ini kepada
masyarakat yang membutuhkan. Webinar ini diharapkan ada masukan tentang masalah,
solusi, dan lain-lain yang akan memperkaya pengetahuan.
Pukul delapan esok bersaji
Gabus panggang limau cumi
Bakul ikan pemasok gizi
Turut berjuang walau pandemi
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I. Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
pada Normal Baru Pandemi Covid-19

Machmud, S.Pi, M.Sc. (Direktur Pemasaran, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia PDSPKP KKP RI)
Dalam Normal Baru, bagaimana produk UMKM dan pemasarannya dan program PDSPKP
KKP untuk mendukung UMKM dalam meningkatkan usahanya.
Dalam pandemi Covid-19 kita harus menjaga dan meningkatkan kesehatan agar bisa
survive, dan pemenang dalam kondisi saat ini. Dengan jaga protokol kesehatan dan berdoa,
semoga pandemi segera berlalu.

Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan pada Normal Baru
Dalam upaya pemasaran pada pandemi Covid-19, ada kaitannya dengan kampanye
Gemarikan, Bangga Buatan Indonesia, Pasar Laut Indonesia, lewat sosial media (Twitter,
Instagram, Facebook, YouTube). Media sosial banyak digunakan karena kegiatan “offline”
ada penurunan.
Kalau terkait pandemi Covid-19, perlu diantisipasi terkait perekonomian, terutama dengan
adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Dampak Pandemi Covid-19:
1. Daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga turun,
2. Ketidakpastian berkepanjangan sehingga investasi melemah dan berimplikasi pada
terhentinya usaha
3. Seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi (untuk Indonesia, pertumbuhan
ekonomi pada triwulan ke-2 atau semester 1, posisinya minus 5). Untuk Indonesia,
harga komoditas turun dan ekspor terhenti.
Pertanyaannya, bagaimana bisa keluar dari dampak pandemi, dan apa yang bisa dilakukan
pemerintah dan swasta, khususnya produk-produk di bidang kelautan dan perikanan tetap
bisa dipasarkan dengan baik.
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Normal Baru UMKM Perikanan
Usaha mikro, kecil, menengah, besar
terdampak cukup luas, namun karena
UMKM mencakup 99,99% dari
kegiatan perekonomian, saat ini fokus
pemerintah adalah untuk mikro dan
kecil, dengan menimbang struktur
usaha yang ada di Indonesia.
Pelaku usaha di sektor kelautan dan
perikanan, mikro-kecil juga paling
banyak. Contoh, untuk pengolahan,
Usaha Mikro-Kecil mencakup 62,389
unit usaha, dibandingkan dengan
Usaha Menengah-Besar 975 unit
usaha. Untuk Industri Pengolahan,
98,46% adalah usaha mikro-kecil,
dengan persebaran paling banyak di
pulau Jawa.

Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan pada Normal Baru
Tren pasar global produk perikanan pada era normal baru:
● Konsumen fokus pada convenience product (pre-packed, portioned - fillet/steak,
frozen, shelf-stable - kaleng/botol (rata-rata produk ekspor Indonesia sudah seperti
ini).
● Pemasok ke food service
mengubah strategi menjadi
suplai ke pasar ritel atau
penjualan
langsung
ke
konsumen, walaupun saat ini
secara umum sektor food
service
mulai
bergejolak
kembali
dalam
rangka
menyambut
normal
baru
(peningkatan di pasar ritel)
● Peningkatan delivery/online shopping dan take-away untuk restoran
● Promosi produk lokal (contoh, Belanda dengan #supportourlocalsNL, UK dengan
Sole of Discretion, Call4Fish, Indonesia dengan Gerakan Bangga Buatan Indonesia)
termasuk untuk meningkatkan konsumsi lokal.
● Riset dan inovasi terkait transportasi dan perpanjangan umur simpan produk (shelflife) dan kemasan.
● Penggunaan teknologi robot dalam pengolahan.
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Untuk kondisi perdagangan hasil perikanan, pada Semester 1 Tahun 2020, nilai ekspor
meningkat 6,9%, dan nilai impor turun 5,9%. Hal ini karena pemasaran di dalam negeri tetap
banyak, dan karena banyak negara yang lockdown, Indonesia dapat memanfaatkan peluang
pasar yang ada. Neraca perdagangan hasil perikanan surplus USD2,2 milyar atau naik 8,3%
dibanding Semester 1 Tahun 2019. Peluang meningkatkan ekspor
selain juga
meningkatkan konsumsi dalam negeri.
Negara tujuan ekspor hasil perikanan
Indonesia untuk Semester 1 Tahun
2020 yang terbesar berkenaan dengan
nilainya adalah Amerika Serikat
(40,62%), Tiongkok (15,82%) , Jepang
(12,26%), ASEAN (11,23%), dan Uni
Eropa (5,36%). Berkenaan dengan
volume dan nilai ekspor hasil
perikanan selama periode 2017-2020,
maka rata-rata ekspor Indonesia juga
meningkat, kecuali untuk Uni Eropa
dan Jepang.
Komoditas ekspor utama hasil
perikanan Indonesia adalah Udang,
Tuna-Cakalang, Cumi-Sotong-Gurita,
Rajungan-Kepiting, dan Rumput laut.
Komoditas yang meningkat cukup
tinggi adalah Udang dan TunaCakalang. Hal ini menunjukkan bahwa
ada peningkatan konsumsi hasil
perikanan.

Kondisi Pemasaran Domestik pada Pandemi Covid-19
Rata-rata untuk pasar offline, pasokan turun, harga turun, tetapi ada banyak yang pindah
dari pasar offline ke pasar antar dan pasar online. Misalnya Pasar Bintaro dan Pasar BSD
beralih ke pasar antar. Ada perubahan perilaku pasar offline ke pasar online. Pasar
Offline tetap ada protokol kesehatan yang dijalankan, termasuk dengan memberikan
panduan protokol kesehatan di area pemasaran ikan (perkenalan Covid-19, gejala, proses
penularan, menyentuh permukaan benda terkontaminasi, cara mencuci tangan,
penggunaan masker, dsb). Protokol kesehatan ini semoga dapat dipatuhi masyarakat,
terutama para pedagang.

Peluang Usaha Pasca Pandemi Covid-19
Pandemi Covid-19 tidak mematikan peluang usaha di bidang kelautan dan perikanan, malah
sebaliknya. Sejumlah alasannya adalah:
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1. Peningkatan preferensi masyarakat terhadap produk olahan ikan yang ready-tocook, ready-to-consume, user friendly (contohnya: pindang, bakso ikan, kaki naga,
dll.) Hal ini sesuai dengan yang dilakukan JP2GI tentang bagaimana pasca-panen
dapat meningkatkan gizi.
2. Program bantuan sosial yang diberikan pemerintah/swasta dan lembaga sosial lain
meningkat. Hal ini juga berpeluang diisi produk olahan UMKM hasil Kelautan dan
Perikanan, seperti pemberian sarden dalam kaleng, dsb.
3. Peningkatan preferensi masyarakat terhadap produk yang tahan lama atau tidak
cepat rusak. Ikan kaleng dan ikan kering juga menjadi pilihan masyarakat.
4. Berkembangnya pemasaran berbasis online yang memungkinkan ikan langsung
diantar ke konsumen.
Potensi pemasaran berbasis digital di Indonesia sangat tinggi, dengan jumlah populasi 250
juta jiwa lebih, 132 juta pengguna internet, 130 juta pengguna sosial media, 177 juta
pengguna ponsel, 120 juta pengguna sosial media di ponsel. Ada peluang masyarakat
Indonesia sudah melek teknologi informasi, terutama ponsel, sehingga kondisi yang tetap
tinggal di rumah namun memerlukan makanan bisa menggunakan ponsel. UMKM perlu
memanfaatkan peluang ini, dan KKP akan fasilitasi.

Program untuk Mendukung UMKM Sektor Kelautan dan
Perikanan
Sejumlah program dibuat untuk mendukung UMKM, misalnya lewat situs Gerakan Nasional
Bangga
Buatan
Indonesia
dengan
membuat
Pasar
Laut
Indonesia
(#PASARLAUTINDONESIA). Pasar Laut Indonesia, UMKM dapat langsung mendaftar. Ada
database di dalamnya, bisa terlihat 805 UMKM saat peluncuran, mungkin sekarang sudah
lebih dari 1.000 UMKM. Pada database yang ada, semua bisa melihat berbagai produk.
Contohnya, jika mencari produk kerupuk ikan yang bersertifikat halal, bisa dilihat apakah
dekat dengan lokasi tempat tinggal, ataupun dijual lewat platform atau marketplace yang
mana, serta pengiriman yang mana (Gojek, Grab, dll.)
PKSPKP juga melakukan kerja sama digital marketing dengan sejumlah marketplace,
seperti Aruna, TaniHub, Grab, Gojek yang berkomitmen untuk membantu UMKM dalam
memasarkan produknya, selain ada pendampingan yang diberikan kepada UMKM,
termasuk pembiayaan. Aruna adalah platform pertemuan antara nelayan dan konsumen,
sehingga tidak perlu melalui rantai pasok tataniaga yang panjang untuk menjual hasil
tangkapnya, sehingga harga lebih tinggi bagi nelayan, dan harga lebih murah bagi pembeli
akhir. Hal ini membuat baik pembeli dan penjual lebih untung secara ekonomis. TaniHub
menggunakan aplikasi untuk pemasaran online, selain juga suplai offline, agar serapan
semakin besar. Cakupan pasar baru di aera Jabodetabek, Jateng, Jatim, Jabar, Bali. Grab
dan Gojek memiliki mitra UMKM dengan pertambahan cukup besar, yang memperlihatkan
UMKM berusaha beradaptasi dan mencari solusi penjualan online.
Kerja sama juga dilakukan dengan berbagai startup produk perikanan, misalnya Digifish.
Sejumlah upaya terkait pembudidayaan, pengelolaan, serta pemasaran dalam rangka
membantu UMKM dilakukan. Selain itu ada Pusat Pengembangan Kewirausahaan KKP,
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Ikan Segar Indonesia (yang berlokasi Pasar Ikan Muara Baru) untuk membantu nelayan.
Selain itu, hal yang telah kerap dilakukan adalah Bazar online dan offline di KKP.
Komitmen untuk meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi UMKM juga
tercermin dalam media sosial KKP. Tidak lama lagi, upaya untuk meningkatkan pemasaran,
juga dapat dilihat dalam aplikasi mobile Gemarikan yang memuat katalog, dan berbagai
informasi termasuk restoran yang menjual produk hasil kelautan dan perikanan. Promosi
yang gencar di berbagai media diharapkan juga semakin membuka pasar untuk produkproduk hasil kelautan dan perikanan, baik untuk pasar domestik dan internasional. Sejumlah
upaya lain adalah peningkatan pemahaman mengenai standar produksi, desain kemasan,
pembiayaan, dan akses pemasaran online, dan sistem pemasaran yang efisien dan efektif
untuk peningkatan UMKM di sektor kelautan dan perikanan di masa new normal. Saat ini,
lebih dari 800 UMKM sedang diseleksi untuk dipromosikan masuk ke dalam program
gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Dengan Pasar laut Indonesia, masyarakat juga
diajak untuk membeli hasil kelautan dan perikanan, membantu UMKM, dan memberi efek
balik bagi nelayan dan pembudidaya ikan.

Diskusi
Bagaimana cara UMKM dapat bergabung di Pasar Laut?
Silakan buka situs web Pasar laut Indonesia - https://pasarlautindonesia.id/ untuk mendaftar
secara online. Pendaftar akan dilihat apakah memenuhi persyaratan UMKM Binaan, UMKM
Bagus, UMKM Unggulan. UMKM Unggulan biasanya langsung diterima pasar. Kalau masih
binaan, akan dilakukan pendampingan PIRT, persyaratan Halal, dsb.
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II. Konsumsi Pangan Beragam dan Aman serta
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebagai Bagian
dari Pilar Gizi Seimbang pada Era Normal Baru

Dr. Marudut Sitompul, MPS (Ketua Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ahli Gizi
Indonesia - DPP PERSAGI Bidang Inovasi, Riset, dan Pengembangan periode 20192024)
Konsumsi Pangan Beragam dan Aman pada Era Normal Baru ini adalah perkembangan
sehubungan dengan Pandemi COVID-19, yang berfokus pada pilar konsumsi pangan
beragam dan aman serta perilaku hidup bersih dan sehat.

Pedoman Gizi Seimbang
Pedoman Gizi Seimbang ada di Permenkes Nomor 41. Tahun 2014. Tujuannya adalah
sebagai Panduan konsumsi makanan sehari-hari dan berperilaku sehat dengan berprinsip
pada:
1. konsumsi neka ragam dan aman pangan,
2. perilaku hidup bersih
3. aktivitas fisik, dan
4. memantau berat badan teratur (BBN).
Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi tetapi jenis
dan jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi, terkait dengan topik “Kusuma”
(Kusuma Susut Makanan) yang bergizi, di Indonesia sudah terjadi kelebihan konsumsi,
namun ada pula produk atau bahan pangan yang belum digunakan atau dimanfaatkan. Hal
ini perlu diketahui untuk mengurangi susut makanan.
Perubahan dalam era normal baru terkait konsumsi pangan beragam dan aman serta
perilaku hidup bersih dan sehat. Pada kondisi normal, di Direktorat Gizi Kemenkes sedang
dikerjakan Pedoman Gizi Seimbang pada berbagai kelompok umur, namun pada kondisi
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pandemi dan new normal, terjadi sejumlah kondisi yang berdampak pada kesehatan
masyarakat. Hal ini terutama disebabkan keterbatasan pangan, food insecurity atau
ketidaktahanan pangan yang berdampak pada kesehatan buruk seperti penyakit-penyakit
kronis.
Dampak
COVID-19
terhadap organ tubuh
dan
pentingnya
konsumsi
pangan
beragam dan aman
terlihat
pada
Angiotensin-Converting
Enzyme
2
(ACE2).
ACE2 ini terdapat di
seluruh bagian tubuh
yang penting, seperti
saluran
pencernaan,
hati, mata, sistem saraf
pusat, dsb. ACE2 adalah akseptor untuk SARS-CoV-2 (Gheblawi et al, 2020). Artinya, tubuh
manusia adalah salah satu substrat yang digemari oleh virus SARS-CoV-2 karena ada
reseptor atau ada tempat yang mengikat atau tempat bergabungnya virus ini.
Konsekuensinya, kalau dia terikat dengan virus, maka kemungkinan akan terjadi
pengurangan jumlah ACE2 di dalam tubuh manusia. Dampak kesehatan akibat kekurangan
ACE2 dalam tubuh adalah kemungkinan gangguan mikrobiota di dalam saluran pencernaan,
gangguan jantung dan pembuluh darah, pengaruh ke sumsum tulang, peningkatan
kemungkinan inflamasi karena berpengaruh pada sistem imun.
Bagian tubuh yang akan terdampak
COVID-19 adalah tergantung pada
bagian mana yang paling lemah,
atau
yang
paling
banyak
kehilangan ACE2. Kasus terbanyak
adalah pada paru-paru, sementara
kalau dampaknya pada usus, maka
akan berpengaruh pada otak. Hal
ini disebabkan ketidakseimbangan
sistem imun. Karena jika virus
SARS-CoV-2 menyerang, maka
akan menginfeksi antigen penyaji sel, dan mengakibatkan sitokins diproduksi berlebih dan
tidak terkontrol sehingga terjadi inflamasi atau peradangan sistemik. Hal ini sangat
berpengaruh pada ketidakseimbangan sistem imun.

Konsumsi Pangan Beragam dan Aman pada Era Normal Baru
Pedoman Gizi Seimbang sebenarnya ditujukan untuk manusia sehat. Saat ini, ada
kondisi di mana terdapat virus SARS-CoV-2, sehingga perlu ada upaya pencegahan
agar tidak sakit. Dalam hal ini, lingkungan dan perilaku yang tidak sehat perlu diperhatikan
sebagai langkah pencegahan sakit. Hal ini perlu dilakukan dengan pencegahan akibat
foodborne illness (penyakit bawaan makanan), termasuk infeksi pada makanan (food
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infection) dan keracunan makanan (intoxication). Oleh sebab itu, aneka ragam pangan
sebagai sumber zat gizi dan komponen bioaktif (fitokimia atau polifenol) yang
beragam diperlukan dalam metabolisme tubuh untuk mempertahankan kesehatan.
Komponen bioaktif atau fitokimia ini berperan sebagai:
● Antioksidan yang mencegah sel tubuh dari kerusakan oksidatif yang menyebabkan
kanker dan penyakit lain, serta
● Stimulasi sistem imun yang memperlambat pertumbuhan sel kanker, mencegah
kerusakan DNA yang dapat menyebabkan kanker dan penyakit lainnya.
Komponen fitokimia ini bisa didapatkan dari berbagai bahan pangan, seperti sayuran,
teh, dll. Dengan mempertahankan asupan fitokimia ini, maka tubuh dapat mencegah
kemungkinan komorbiditas seperti penyakit kanker dan penyakit lainnya. Sebagai contoh,
konsumsi sayuran hijau dan kuning dapat menurunkan risiko mortalitas kanker (Colditz et
al., 1985). Penelitian di Indonesia (Nugroho et al., 2017), menunjukkan ada 7 flavonoid
(terutama Kuersetin 3-(2G rhamnosyl rutinoside) dalam daun pepaya yang berpotensi
sebagai antioksidan untuk menghancurkan peroxynitrit. Kandungan flavonoid yang terdapat
di dalam bahan pangan, misalnya apel, teh, kopi, kedelai, dll. menunjukkan bahwa beragam
pangan diperlukan untuk mendapatkan komponen bioaktif yang berperan sebagai
antioksidan.
Komponen bioaktif pada jamur (Blagodatski et al., 2018) juga memperlambat pertumbuhan
tumor. Komponen bioaktif yaitu antosianin pada ubi jalar ungu (Kano et al., 2005) juga
terbukti yang paling baik untuk menghancurkan radikal bebas karena mengandung berbagai
senyawa untuk memperkuat sistem imun tubuh manusia. Selain itu, kandungan EPA
(eicosapentaenoic acid) dan DHA (docosahexaenoic acid) dari lemak ikan lebih
berpotensi sebagai imunomodulator dibandingkan ALA ( 𝞪-Linoleic Acid) dari nabati
(Simopoulous, 2002).
Pseudoscience dan Misinformasi terkait Anjuran Pangan untuk COVID-19 perlu
diperhatikan. Anjuran diet terkait SARS-CoV-2, pertama adalah yang diperlukan untuk
kebutuhan tubuh (aneka ragam pangan) serta dapat memodulasi sistem imun. Dalam hal
ini, pangan sebagai zat gizi juga mengandung komponen bioaktif (selain zat gizi dan
termasuk zat gizi) untuk memodulasi sistem imun. Hal ini penting terutama bagi mereka yang
memiliki komorbiditas serta NCD (Non Communicable Disease) atau penyakit tidak menular,
seperti penyakit akibat faktor keturunan seperti diabetes, kolesterol, dan jantung.

Pentingnya Sayuran dan Buah
Sayuran dan buah harus cukup dan beragam sebagai sumber vitamin, mineral,
antioksidan, dan polifenol. Untuk tujuan mengendalikan inflamasi sistemik di dalam tubuh
akibat SARS-CoV-2, maka antioksidan dan polifenol diperlukan untuk mencegah semakin
meluasnya inflamasi yang mungkin terjadi.
Sumber serat termasuk serat yang dapat difermentasikan menjadi SCFA yang
berperan penting dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan. Saluran pencernaan
yang sehat berpengaruh pada anggota tubuh lain karena 80% imunoglobulin dibentuk di
dalam saluran pencernaan. Jika saluran cerna sehat, maka sistem imun cenderung sehat
pula. Beberapa penelitian juga menyebutkan polifenol sebagai anti-virus tertentu, namun
belum ada penelitian khusus terkait SARS-CoV-2.
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Vitamin E
Kandungan Vitamin E dalam sayuran dan buah juga memberikan proteksi PUFA
(polyunsaturated fatty acids) dalam membran sel dari oksidasi, supaya tidak terjadi
kerusakan pada sel. Selain itu, Vitamin E meregulasi ROS (Reactive Oxygen Species) dan
RNS (Reactive Nitrogen Spesies) terdapat di dalam sel sistem imun yang mencegah
terjadinya kerusakan karena oksidasi. Manfaat Vitamin E terlihat untuk mencegah kerusakan
sel namun belum terbukti sebagai treatment untuk SARS-CoV-2.

Vitamin D
Vitamin D diperlukan untuk proteksi terhadap infeksi saluran napas atas atau berkaitan
dengan inhibitor replikasi virus, sebagai imunomodulator, serta untuk anti-inflamasi. Pada
masa pandemi, berbagai kajian menunjukkan pentingnya Vitamin D, dan penting sekali
asupan Vitamin D, baik dengan cara berjemur ataupun asupan suplemen yang aman
sehingga tidak melebihi batas yang dapat ditoleransi tubuh, atau 600 IU.

Vitamin C
Belum ada penelitian mengenai Vitamin C khusus untuk SARS-CoV-2, namun dosis Vitamin
C 1-2 gram per hari terbukti efektif untuk mencegah infeksi saluran pernapasan atas, atau
bereaksi untuk mencegah virus influenza.

Zinc
Zinc berperan untuk perkembangan sel-sel sistem imun. Zinc juga berfungsi sebagai cofaktor untuk berbagai enzim. Jumlah zinc yang tinggi dapat berguna untuk mencegah
replikasi virus Corona tetapi bukan SARS-CoV-2, sehingga perlu diperhatikan. Dosis 30-50
mg per hari dapat mengontrol RNA virus influenza dan Corona, namun belum terbukti untuk
SARS-CoV-2.

Tembaga (Cu)
Tembaga Penting untuk mempertahankan integritas DNA dan mencegah kerusakan
oksidatif. Defisiensi tembaga dapat menyebabkan perubahan respons imunitas dan
meningkatkan frekuensi infeksi berkaitan dengan Tumor necrosis factor (TNF-𝞪). Belum ada
penelitian yang pasti bahwa tembaga bisa untuk prevensi SARS-CoV-2.

Omega-3
Omega-3 dapat mencegah NCD dan anti-inflamasi dengan mengubah sintesis asam lemak
yang proinflamasi. EPA dan DHA menghasilkan maresin, resolvin, dan protektin yang dapat
menurunkan replikasi virus influenza (Zabetakis et al., 2020). Belum ada penelitian yang
pasti bahwa Omega-3 bisa digunakan untuk prevensi SARS-CoV-2.
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Selenium dan Ebselen
Berkenaan
dengan selenium
dan
ebselen
(Seatle et al.,
2020),
mereka
yang
menderita
COVID-19, status
selenium rendah.
Ada
senyawa
ebselen
yang
mengandung
selenium
yang
perannya
mencegah stres oksidatif dan menghambat prokrease SARS-CoV-2 sehingga tidak terjadi
akan replikasi. Namun belum ada jumlah dosis pasti untuk Selenium dan Ebselen ini.
Kesimpulannya, jangan sampai ada pengecualian terhadap satu bahan zat gizi saja yang
dianggap bagus. Aneka ragam pangan sangatlah penting, terutama bagaimana aneka
ragam bahan pangan dengan komposisi zat gizi dan di luar zat gizi ini dapat menunjang
sistem imun. Di masa pandemi atau normal baru, keragaman dan jumlah kecukupan ini yang
menjadi penting dan perlu diperhatikan. Kalau beragam, zat gizi juga beragam, dan
komponen zat bioaktifnya juga beragam, itu semua akan saling menunjang dan berinteraksi
membuat sistem pertahanan tubuh menjadi baik.

Pilar Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Era Normal Baru
Bahan Pangan yang Aman
Bahan pangan yang aman juga menjadi penting. Bahan pangan yang aman adalah yang
bebas dari pencemaran fisik, kimia, dan biologis, tidak membahayakan kesehatan
manusia ataupun bertentangan dengan keyakinan atau agama atau kebudayaan. Hal
lain yang perlu dilihat adalah keamanan gizinya, apakah sesuai dengan kebutuhan
atau malah berlebih, sehingga bukannya memperbaiki tetapi malah merusak sistem
imun. Oleh karena itu, khususnya untuk pangan olahan, perlu diterapkan standar mutu
pengolahan pangan yang aman dengan dilakukannya pemeriksaan kandungan mikroba dan
senyawa kimia untuk mencegah outbreak penyakit bawaan makanan (foodborne illnesses).
Sebagai contoh, konsumsi lemak berlebih akan mengubah komposisi mikrobiota di saluran
cerna, juga mengubah produksi Short-chain fatty acids (SCFAs) yang penting untuk
kesehatan saluran cerna (Ferreira et all, 2014). Aman tidak hanya bebas dari cemaran, tetapi
juga dilihat keamanan gizinya.
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5 Kunci Diet Sehat (WHO)
WHO
menganjurkan
5
Kunci diet sehat,
yaitu mengurangi
gula dan garam,
dan mengurangi
lemak dan minyak.
Selain
itu
dianjurkan
juga
untuk
makan
beragam makanan
serta
banyak
sayuran dan buahbuahan. Di sisi
lain, ASI eksklusif untuk 6 bulan kehidupan, serta untuk anak di bawah 2 tahun yang
dipadukan dengan beragam makanan awal yang berkecukupan gizi dan zat bioaktif. Dalam
hal ini, keamanan gizi menjadi sangat terlihat. Mayoritas masyarakat Indonesia masih
kurang mengonsumsi sayuran dan buah, sehingga otomatis kekurangan kandungan zat
bioaktif dan serat. Pada era normal baru perlu terbentuk perilaku hidup bersih dan sehat
ditambah anjuran pemerintah, agar menjadi bagian dari masa normal baru.

Tidak Ada Transmisi COVID-19 lewat Makanan
Hal yang perlu diketahui, menurut
WHO (2020), tidak ada kasus
COVID-19 yang dilaporkan karena
adanya transmisi dari konsumsi
makanan,
COVID-19
tidak
ditransmisikan melalui makanan,
namun perlu perhatian mengenai
higienitas
untuk
mencegah
transmisi
SARS-CoV-2
saat
berbelanja
atau
menangani
makanan.
Transmisi COVID-19 memang tidak lewat makanan. Namun, SARS-CoV-2 dapat bertahan
pada sejumlah peralatan dapur yang biasa dipakai seperti teflon, gelas, keramik, stainlesssteel selama 2-3 hari, sehingga ada kemungkinan penyebaran ke pangan. Oleh sebab itu
perilaku yang baik menjadi penting untuk mencegah penyebaran (Olaimat et al., 2020).
WHO juga menyarankan agar pangan dan lingkungan harus aman sehingga mencegah
sumber penyakit. Misalnya, Rumah Potong Hewan (abatoar) berpotensi sebagai lingkungan
dengan risiko tinggi, sehingga penerapan penggunaan perlengkapan pelindung diri,
menjaga jarak aman, mencuci tangan, sanitasi dan desinfeksi wajib dilakukan. Rantai
perdagangan pangan juga perlu melakukan Food Safety Management System (FSMS) agar
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menghindari penularan COVID-19. Ini perlu inspeksi terus-menerus, seperti pedagang yang
bebas dari gejala COVID-19. Perilaku pendukung adalah menjaga jarak, sering mencuci
tangan sebelum dan setelah memasuki area pangan, etika batuk dan bersin, serta
penggunaan masker, sarung tangan, dan jala rambut.

Pentingnya Serat
Saluran cerna penting dijaga kesehatannya dengan kecukupan asupan serat. Hal ini untuk
menjaga jumlah mikroba di dalam saluran cerna (sekitar 3,9 x 1013 sel) yang diperlukan
untuk sintesis vitamin dan diperlukan untuk menjaga sistem imun. Serat adalah regulator
mikrobiota di saluran cerna. Tipe serat termasuk Short-chain fatty acids (SCFAs)
memodulasi jumlah dan metabolisme bakteri. SCFAs adalah hasil fermentasi serat larut oleh
mikrobiota anaerobik di saluran cerna, contohnya, asam butirat berperan sebagai
imunomodulator. Serat sebagai probiotik (fruktan, frukto-oligosakarida - FOS dan galaktooligosakarida - GOS) selektif digunakan untuk meningkatkan mikroorganisme di saluran
cerna. Diet tinggi serat (So et all, 2018) menyatakan intervensi serat tinggi menghasilkan
mikroorganisme yang diperlukan tubuh manusia. Kondisi mikroorganisme yang rendah juga
erat kaitannya dengan gangguan metabolisme sehingga dapat terjadi Diabetes Melitus tipe
2 dan kanker.
Fungsi Short-chain fatty acids
(SCFAs) sangat berpengaruh pada
seluruh bagian tubuh (Kasubuchi et
al., 2015). SCFAs menstimulasi
reseptor yaitu G-Protein Couple
Receptors. Hal ini memengaruhi
berbagai organ. Peran penting
SCFAs adalah untuk menurunkan
sintesis
kolesterol
dengan
menurunkan
aktivitas
enzim
3H3MGCoA sintase dan reduktase di
dalam hati (asam propionat). SCFAs juga menormalkan plasma glukosa dan meningkatkan
penanganan glukosa dengan meningkatkan sekresi insulin dan menurunkan sekresi
glukagon (asam asetat dan propionat).
Transmisi SCFAs lewat saraf bisa sampai ke otak. Hal ini yang dikhawatirkan sebagai akibat
dari keberadaan SARS-CoV-2 di saluran cerna yang berpotensi menyebabkan kegagalan
neurologis yang lebih berat (Andrade et al., 2020). Adanya saling ketergantungan antara
diet, mikrobiota, dan imunitas (Belkaid & Hand, 2014) serta jika mikrobiota di sistem
pencernaan tidak sehat terdapat potensi gangguan paru seperti alergi yang meningkatkan
tingkat keparahan apabila terkena SARS-CoV-2 (Ferreira et al., 2014). Kesehatan saluran
cerna juga bersifat commensal sehingga dapat menghambat aktivitas patogen sehingga
tidak mengganggu bagian tubuh yang lain (Belkaid & Hand, 2014). SCFAs di saluran cerna
juga akan mengakibatkan penurunan inflamasi dan secara keseluruhan bisa membebaskan
dari penyakit, memengaruhi metabolisme glukosa, asam lemak, dsb. (Besten et al., 2013).
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Kesimpulan
1. Aneka ragam pangan yang akan menjadi bagian dari pola konsumsi pada era normal
baru untuk mempertahankan kesehatan yang optimal,
2. Pangan aman tidak saja memperhatikan aspek mikroorganisme, aspek senyawa
kimia berbahaya, tetapi juga aspek kandungan zat gizi,
3. Penting menjaga kesehatan saluran cerna untuk mendukung kesehatan organ tubuh
lainnya, dan
4. Perilaku bersih dan sehat serta mengikuti anjuran pemerintah perlu terbentuk agar
menjadi bagian dari pola hidup pada era normal baru.

Diskusi
Proses dan Cara Kerja Sistem Imun untuk Mencegah Kerusakan DNA
Antioksidan di dalam tubuh sangat penting untuk mencegah kerusakan sel. Sel sistem imun
juga bisa rusak oleh oksidasi, misalnya ROS atau RNS yaitu produk normal di dalam tubuh,
namun jika berlebihan akan berpotensi tidak cuma merusak sel-sel dalam sistem imun tetapi
juga DNA. Antioksidan di dalam tubuh dapat mencegah kerusakan oksidatif, sehingga
diperlukan untuk mencegah kerusakan sel, misalnya untuk melawan kanker.
Cara mencegah inflamasi kompleks selain kecukupan vitamin, mineral, polifenol
Caranya adalah dengan makanan beragam. Berapa banyak jumlahnya menjadi penting. Di
dalam Pedoman Gizi Seimbang, sudah termasuk sayuran dan buah sebanyak 5 porsi sehari,
juga perlu dilihat kandungan serat, vitamin dan mineral. Selain dari makanan beragam, hal
ini bisa juga didapatkan dari suplemen. Pada kondisi sekarang, kita memerlukan zat-zat
tertentu yang lebih dari biasanya, sehingga dapat mengonsumsi suplemen. Masalahnya,
apabila terlalu banyak suplemen yang dikonsumsi, jumlah zat-zat ini bisa menjadi terlalu
banyak di dalam tubuh, karena sisanya akan dibuang juga oleh tubuh. Hal yang harus
diutamakan terlebih dahulu, adalah bukan dari suplemen, namun dari makanan yang
beragam. Hal ini karena suplemen hanya tertentu saja zat gizinya, namun makanan yang
beragam tidak saja menyediakan vitamin, mineral, tetapi berbagai komponen yang
diperlukan tubuh.
Probiotik untuk mencegah badai sitokin
Badai sitokin yang terjadi adalah akibat dari SARS-CoV-2 yang menyebabkan inflamasi
sistemik dan pelepasan sitokin yang ekstensif dan tidak terkendali. Sitokin yang dilepas
secara sistemik ini banyak dilepas untuk melawan virus sehingga jumlahnya berlebih.
Probiotik tidak secara langsung menangani badan sitokin, namun berfungsi sebagai penutup
celah kekurangan mikrobiota di saluran cerna, sehingga lebih menyehatkan saluran cerna.
Dengan saluran cerna yang sehat, hal ini akan berdampak pada organ lainnya dan tidak
akan memperberat kerja sistem imun lainnya.
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III. Dampak COVID-19 pada UKM dalam Sektor
Pangan dengan Fokus di Indonesia

Stella Nordhagen, PhD
(Peneliti - Global Alliance for Improved Nutrition - GAIN, Jenewa, Swiss)

Dampak COVID-19 dan Upaya Pengendalian Pandemi pada
UKM di Sektor Pangan
UMKM Sektor Pangan sangat penting dalam rantai pasok pangan dunia dalam berbagai
tahapan baik produksi (UKM pertanian memegang lebih dari 85% volume sayur dan buah
dan lebih dari 80% pangan hewani seperti daging dan susu di Afrika sub-Sahara),
pengolahan (UKM pejagalan berperan pada lebih dari 95% pengolahan daging di Ethiopia),
ritel ((UKM perdagangan pangan berperan pada lebih dari 80% ritel pangan utama di Kenya
dan Zambia), dan penanganan hingga sampai ke konsumen (ditangani 72-83% UMKM di
India). UKM juga memegang peranan penting dalam “transisi” rantai pasok pangan (sekitar
70%) di Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, yang tadinya bersifat
tradisional (produksi rumahan di daerah rural) menjadi modern (berfokus pada supermarket
skala
besar
dan
produksi untuk pasar
ritel). Oleh sebab itu,
UMKM
menjadi
penting
sebagai
penyedia makanan
bergizi
bagi
masyarakat. (Herrero
et al, 2017; Demmier,
2020, Reardon et al.,
2020; Soethoudt et
al., 2013, AGRA,
2020).
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Sejak awal pandemi, para peneliti, pembuat kebijakan, dan pemimpin usaha telah
berspekulasi tentang dampak COVID-19 pada sektor dan usaha pangan. Potensi dampak
bisa terjadi pada berbagai tahapan dalam rantai pasok pangan, yaitu:
1. Tahap Input - usaha dapat mengalami kesulitan mengakses input, seperti bibit atau
pakan ternak jika toko tutup, bahkan jika perbatasan tutup sehingga pasokan
tersebut tidak dapat masuk ke negara/daerah
2. Tahap Produksi - kesulitan untuk tanam atau panen karena kekurangan tenaga kerja
pertanian apabila buruh sakit, tidak dapat bekerja akibat PSBB atau keterbatasan
transportasi, atau takut bepergian
3. Tahap Penyimpanan dan Transportasi - pembatasan transportasi barang antar
daerah atau negara bisa menyebabkan kesulitan untuk mengantar bahan pangan ke
pasar
4. Tahap Pengolahan - Ada potensi usaha tidak dapat mengimpor
peralatan/perlengkapan baru, atau pekerja yang absen sehingga kesulitan dalam
pengolahan yang normal
5. Tahap Distribusi dan Ritel - outlet ritel yang tutup dalam upaya pengendalian
pandemi atau turunnya permintaan konsumen sehingga menyulitkan penjualan,
6. Tahap Memasak di Rumah dan Konsumsi - kehilangan pekerjaan atau pendapatan
sehingga berdampak pada pembelian makanan.

Hasil Survei 363 UMKM dalam Sistem Pangan
Untuk melihat sejauh apa dampak ini, GAIN dan mitra melakukan survei UMKM pada Mei
2020. Responden: pemilik dan/atau pengelola UMKM sektor pangan di 17 negara
berpendapatan rendah atau menengah, termasuk usaha yang memproduksi, memproses,
atau menjual makanan secara langsung serta yang menyediakan layanan pendukung
(misalnya pemasok bibit, layanan pendingin untuk rantai pasok). Topik dan Kerangka
Survei: Responden ditanya tentang pandemi dan upaya pengendaliannya (pembatasan
pergerakan, penutupan perbatasan) yang berdampak pada usaha berkenaan dengan
periode pandemi mulai berdampak pada negara mereka. Diseminasi: Survei daring
disebarkan melalui surel dalam tiga jaringan sektor pangan yang dikumpulkan GAIN
dan/atau World Food Program (WFP) sejak 29 April hingga 19 Mei 2020. Di beberapa
negara,
termasuk
Indonesia, sejumlah
survei dilakukan lewat
telepon, dan seluruh
responden
memberikan
kesediaan
tertulis
untuk
berpartisipasi
dalam survei.
Survei
ini
menghasilkan
363
tanggapan dari 17
negara,
yang
sebagian besar datang dari Bangladesh, Kenya dan Nigeria, sebagian besar usaha mikro
atau kecil, dengan pendapatan tahunan kurang dari USD100.000, dan 28% pemiliknya
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adalah perempuan. Sebagian besar usaha bergerak dalam bidang pengolahan (58%),
distribusi (38%), pertanian bahan pangan utama (24%), dan ritel (20%). Kategori pangan
utama adalah padi-padian (36%), sayuran (33%), buah (24%), dan ikan (19%).
Sekitar 94% UMKM melaporkan terkena dampak pandemi serta upaya penanggulangannya.
Dampak terbesar adalah menurunnya penjualan (82%), kesulitan mengakses input (49%),
kesulitan membayar pekerja (44%), dan tabungan yang terbatas (42%). Dari UMKM yang
terdampak tersebut, 38% melaporkan dampak menengah yang masih bisa ditanggulangi,
43% cukup terdampak sehingga sulit untuk pulih, dan 16% melaporkan dampak yang cukup
berat
sehingga
menyebabkan
tutupnya
usaha.
Perubahan dalam
volume
produksi
juga dialami oleh
UMKM. Sekitar 84%
menyatakan
ada
perubahan
dalam
volume
produksi
terkait
pandemi,
13%
berhenti
berproduksi,
dan
46%
menyatakan
penurunan yang cukup tajam.

Hasil Utama Survei dari 36 UMKM Indonesia
Hasil
survei
dari
Indonesia
memperlihatkan
tanggapan dari 36
usaha yang berasal
dari 18 kota di
Indonesia,
dengan
sebagian
besar
berlokasi
di
Surabaya.
Dari
tanggapan tersebut,
83% adalah usaha
mikro dan usaha kecil
yang memiliki kurang dari 50 pegawai dan pendapatan tahunan di bawah USD100.000, 19%
usaha tersebut dimiliki perempuan. Setengah dari UMKM tersebut adalah usaha baru,
karena beroperasi kurang dari 8,5 tahun. Sebagian besar usaha bergerak di bidang distribusi
pangan (53%) dan sebagian besar bergerak di sektor perikanan (78%) karena survei ini
dilakukan melalui JP2GI atau I-PLAN.
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Di
Indonesia,
dari 36 UMKM
dari
survei
menyatakan
terdampak
pandemi.
Tanggapannya,
67% responden
mengalami
dampak
menengah dan
masih
dapat
ditanggulangi,
22% mengalami
kesulitan untuk menanggulanginya. Dampak yang dirasakan adalah penurunan penjualan
(97%), sedikitnya simpanan keuangan (19%), dan kesulitan mengakses pembiayaan (19%).
Seluruh UMKM menyatakan mengubah volume produksi, sebagian besar menyesuaikan
volume produksi (penurunan produksi 15-30%), dan 19% menyatakan penurunan produksi
yang cukup tajam atau di atas 30%. Hasil survei ini menunjukkan, UMKM terdampak
pandemi dengan penurunan penjualan yang cukup tajam, dan karena upaya
penanggulangan pandemi, pengurangan volume produksi terpaksa dilakukan. Hal ini dapat
mengakibatkan dampak pada ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga pangan, yang
kemudian juga berdampak pada diet konsumen dan ketahanan pangan.

Implikasi yang Ada
Sejumlah responden menyatakan dampak pandemi terhadap bisnis mereka, a.l.
● “Pada kwartal pertama 2020, kami menjual dan memasang 6 unit pengering
bertenaga matahari dan ada persetujuan verbal untuk menjual 6 unit pada April/Mei
2020 senilai USD80.000. Pada minggu pertama April 2020, pemerintah
memberlakukan lockdown… kami tidak dapat bepergian ke tempat yang telah
disetujui untuk memasang pengering bertenaga matahari… kami terkena biaya
inventaris yang tidak dapat dijual. Tim pemasangan yang berjumlah 6 orang juga
tinggal di rumah dan tidak dapat bekerja” (Pengolah, peritel, penyedia layanan untuk
buah kering dan cabai di Myanmar)
● “Kami punya misi untuk mengurangi kurang gizi bagi anak-anak di Afrika Timur, dan
sejumlah besar penerima adalah anak-anak sekolah. Karena sekolah tutup, kami
tidak dapat menjangkau anak-anak itu. Hal ini mengurangi bukan saja penjualan
kami namun juga dampak yang ingin kami lihat di sepanjang 2020” (Pengolah dan
pedagang besar tepung fortifikasi di Rwanda)

Dampak yang harus diantisipasi
Dampak COVID-19 yang harus diantisipasi di masa depan, khususnya dalam 6 bulan
ke depan, adalah 84,6% UMKM mengalami dampak pandemi pada rantai pasok. Hal yang
perlu diantisipasi adalah kekurangan pasokan (61%), gangguan pada transportasi dan
distribusi (49%), kurang dari 20% juga menyebutkan perubahan fokus produksi, misalnya
memproduksi hand sanitiser. Hal semacam ini juga ditemukan di Indonesia.
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Upaya mitigasi
Upaya UMKM untuk memitigasi dampak COVID-19, diperlihatkan oleh 80% UMKM, dan
84% UMKM juga melakukan upaya untuk memitigasi dampak pandemi baik pada usaha
maupun untuk melindungi karyawannya. Upaya utamanya adalah beradaptasi berkenaan
dengan rantai pasok (48%) dan meningkatkan komunikasi, baik dengan klien dan konsumen
(48%) melalui media sosial (34%), dan secara internal (34%). Sepertiga dari responden juga
melaporkan mengurangi pekerjanya. Sementara untuk mendukung pekerja, upaya utama
termasuk menyediakan perlengkapan pelindung diri (77%), menyediakan informasi
mengenai pencegahan penularan COVID-19 (75%), dan membersihkan area kerja dengan
lebih sering (70%).

Upaya mitigasi di Indonesia
Khusus di Indonesia, survei menunjukkan 35 UMKM (97%) melakukan upaya untuk
memitigasi dampak pandemi pada usahanya. Dari jumlah itu, 51% menyatakan meninjau
atau beradaptasi dengan rantai pasok. Upaya lain termasuk mempromosikan penjualan
lewat daring (40%), mengurangi pekerja (23%) dan mengubah jam penjualan (29%). Seluruh
UMKM yang disurvei, mendukung upaya kesehatan dan keselamatan karyawan, termasuk
dengan menyediakan perlengkapan pelindung diri (94%), membersihkan area kerja dengan
lebih sering (64%), dan mengambil tindakan kehati-hatian untuk pekerja yang berisiko tinggi
(28%).

Kesempatan bisnis yang ada
Sekitar 43% responden menyatakan ingin untuk mengeksplorasi area bisnis baru sebagai
akibat pandemi. Berbagai hal yang disebutkan, antara lain: berbagai model untuk penjualan
daring dan pengiriman termasuk penggunaan telepon seluler pintar, diversifikasi usaha ke
arah memproduksi pasokan medis dan perlengkapan pelindung diri, berfokus pada
pengelolaan dan membuat produk yang tahan lama (pengolahan dengan cara dikeringkan,
pengalengan, dan UHT), Memperluas usaha ke arah ekspor, memproduksi suplemen
makanan dan makanan yang ditujukan untuk proyek bantuan, memproduksi makanan yang
bersih aman dan meningkatkan imunitas.
Sejumlah responden melihat bahwa demi dapat menciptakan kesempatan bisnis terutama
bagi produsen makanan bergizi. Hal ini tercermin dalam pernyataan, “Pandemi Corona telah
meningkatkan kesadaran akan kesehatan di Indonesia. Hal ini memberikan kesadaran untuk
dapat lebih meningkatkan industri makanan dan minuman sehat… Hal ini bisa memberikan
dampak yang baik bagi usaha terkait kesehatan dan membuka kesempatan bisnis baru.
Kami berpikir bisa beradaptasi dengan kondisi ini, meskipun perlu waktu.” (Pengolah dan
peritel makanan kecil dan padi di Indonesia).

Permintaan dukungan pemerintah
Hampir 95% dari seluruh responden merasa bahwa dukungan pemerintah diperlukan dalam
membantu iklim usaha yang terkena dampak pandemi. Usulan utama yang diberikan adalah
dukungan pembiayaan (74%), memberikan insentif (58), dan dukungan untuk memastikan
kelanjutan pekerjaan seperti diberikan izin bepergian dan dibukanya transportasi publik
(46%). Khususnya di Indonesia, 94% merasa dukungan diperlukan dengan membeli produk
UMKM.
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Permintaan bantuan pembiayaan dan teknis
Sekitar 81% responden baik secara global maupun di Indonesia menyatakan perlu bantuan
pembiayaan untuk menangani dampak pandemi bagi usaha mereka. Di sini lain, 64%
responden menyatakan perlu bantuan teknis bagi usaha mereka, seperti bantuan penjualan
atau distribusi (49), atau bantuan pemasaran (49%), perencanaan ketahanan bisnis (47%),
platform daring (43%), dan jaminan dan/atau kendali mutu (42%). Khususnya di Indonesia,
hampir seluruh UMKM menyatakan perlunya bantuan teknis yang berfokus pada pembaruan
rencana bisnis, ketahanan bisnis, serta jaminan dan/atau kendali mutu.

Kesimpulan
Penilaian cepat memperlihatkan bahwa
● UMKM di sektor pangan termasuk di Indonesia cukup mendapatkan kesulitan
keuangan sebagai dampak pandemi dan upaya penanganannya.
● Dalam banyak kasus, pandemi mengakibatkan berkurangnya atau berhentinya
produksi sehingga berdampak pada pasokan pangan baik dalam jangka pendek
maupun jangka menengah.
● Sejumlah kecil UMKM menyatakan atau sudah mengantisipasi akan terjadinya PHK
atau pengurangan karyawan, sehingga semakin meningkatkan kesulitan para
pekerja.
● Banyak UMKM melihat kesempatan atas bisnis model atau produk baru sebagai
dampak pandemi
Perubahan yang terjadi juga dapat mengakibatkan adanya dampak negatif pada akses
konsumen terhadap pangan yang aman dan bergizi, serta kemungkinan peningkatan susut
pangan.

Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka rekomendasi yang bisa diberikan adalah:
● Pemerintah dan mitra pembangunan harus mendukung UMKM untuk memastikan
agar mereka tetap bisa menyediakan pangan yang aman dan bergizi di masa depan.
● Hal yang penting adalah bermitra dengan penyedia layanan pembiayaan setempat
untuk membuat paket komprehensif bantuan pembiayaan bagi UMKM termasuk
hibah atau pinjaman jangka pendek berbunga rendah untuk memenuhi kebutuhan
penting (seperti pembayaran gaji), mencegah kebangkrutan, dan mendukung
investasi dalam produksi pasca-PSBB.
● Pemerintah dapat menyediakan subsidi bank sehingga dapat menghapus biaya
pinjaman atau memperpanjang tenggat pembayaran, serta menyuntikkan modal di
sektor agrikultur dan pangan sehingga dapat membantu UMKM dan para pekerjanya
untuk tetap bisa bertahan.
● Bantuan teknis juga dapat diberikan untuk membantu UMKM dalam beradaptasi,
baik terkait model bisnis, menjangkau konsumen secara daring, atau mengadopsi
cara pengolahan atau pengemasan untuk memperpanjang penyimpanan atau umur
simpan produk.
● Memastikan pergerakan bebas produk dan perlengkapan yang berhubungan dengan
pangan baik di dalam negara ataupun lintas batas.
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IV. Pemanfaatan Peluang Digitalisasi Pemasaran
dalam Meningkatkan Kinerja UMKM

Drs. Budi Mustopo (Asisten Deputi Perikanan & Peternakan Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah (KKUKM) Republik Indonesia)

Enam Program Strategis Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
2020-2024

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 2020-2024 meliputi
1. Perluasan akses pasar produk dan jasa - Termasuk digitalisasi, promosi dan eksibisi,
local brand, go global, layanan market intelligence, prioritas belanja
Kementerian/Lembaga dan BUMN untuk produk-produk UMKM, penguatan sistem
logistik nasional, membangun trading house produk UMKM, agar produk-produk
UMKM masuk ke dalam LKPP.
2. Akselerasi pembiayaan dan investasi - menginisiasi para pelaku koperasi dan UMKM
untuk mengakses permodalan dan pembiayaan yang murah melalui Lembaga
Pengelola Dana Bergulir selain Bank, KUR, atau CSR BUMN.
3. Kemudahan dan kesempatan berusaha - deregulasi, fasilitasi pelayanan pengurusan
HAKI, kebijakan untuk perpajakan, dan kebijakan impor untuk marketplace crossborder, e-catalogue, dan pelayanan satu pintu.
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4. Meningkatkan daya saing produk dan jasa - Dengan mengintegrasikan dalam global
value change, Rumah produksi bersama terintegrasi (factory sharing), dan produk
berstandar internasional.
5. Pengembangan kapasitas manajemen SDM - Fasilitasi pelatihan dan pendampingan
untuk penguatan dan peningkatan kapasitas UMKM, lewat konsultasi,
pendampingan dan pengembangan usaha (daring/luring), melibatkan ahli dari
kalangan praktisi sukses, inkubasi untuk startup, dan kewirausahaan.
6. Koordinasi lintas sektor - strategi nasional pemberdayaan koperasi dan UMKM (one
gate policy), yang telah dilakukan juga dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Potensi Perikanan Nasional
Terkait sektor perikanan, ada dua
kategori yang memiliki skala
produksi cukup besar, yaitu tuna
dari perikanan tangkap dan udang
dari perikanan budidaya.
Skala produksi tuna di Indonesia
bisa mencapai 12,5 juta ton,
sedangkan udang memiliki potensi
budidaya hingga 17,9 juta hektar
lahan. Harga kedua komoditas ini
juga cukup stabil, dengan kontribusi
terhadap PDB sebesar 2% dengan
peningkatan
laju
pertumbuhan
sebesar 5,13%.
Dilihat dari perkembangan nilai
tukar, yang diterima oleh nelayan
tangkap
dan
oleh
petani
pembudidaya, besaran pendapatan
yang diperoleh masih terbilang kecil,
yaitu dengan rasio penambahan
sebesar 0,78 jika dibandingkan
dengan pengeluaran dari proses tangkap atau budidaya. Jika dilihat dari konsumsi ikan per
kapita di Indonesia yang meningkat setiap tahun, seharusnya pemasukan nelayan bisa lebih
besar. Dalam rantai pasok atau rantai nilai produk perikanan, salah satu kendala umum
adalah pemasaran produk perikanan. Secara umum, faktor pendorong kinerja pemasaran
produk perikanan adalah pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pasar, porsi pasar, dan
kemampuan perolehan laba. Umumnya UMKM telah melakukannya. Namun, dengan
adanya digitalisasi perikanan tangkap dan budidaya, kita dapat melakukan pemetaan pasar
sehingga potensi pasar dapat terlihat lebih jelas.
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Kinerja Pemasaran UMKM Perikanan
Dari kinerja UMKM secara umum
terhadap PDB, terlihat terjadi
peningkatan dari 2018 hingga 2020.
Hal ini diperkuat proses digitalisasi
yang mendorong keikutsertaan
UMKM di pasar digital untuk sektor
seperti perikanan, pertanian, dan
peternakan. Secara umum, atau
53,7% UMKM bergerak di bidang
pengolahan
dan
pemrosesan,
misalnya produk beku, produk siap
saji atau ready food yang sedang menjamur. Ini merupakan efek peningkatan UMKM di
sektor perikanan dan pertanian, yang bisa dilakukan di rumah, namun masuk ke ranah
digital. Meskipun terjadi pandemi di triwulan pertama 2020, tetap ada pertumbuhan signifikan
dari lapangan usaha di sektor perikanan dan pertanian.

Skema Peningkatan Serapan Produk Perikanan
Terkait proses digitalisasi sektor
perikanan, ini tidak hanya berarti
menjual di marketplace yang dapat
dikembangkan juga metode niaga
multi-hub,
dengan
produsen
perikanan sebagai sentra yang
kemudian menyalurkan kepada
aktor lain, seperti restoran, food
truck, retailer, dll.
Hal ini
diharapkan bisa mengubah pola
transaksi dari sebelumnya di pasar
lokal, tetapi bisa masuk ke pasar
digital dengan jumlah transaksi yang lebih tinggi lagi.

Skema Kemitraan Hilirisasi Produk Olahan Hasil Perikanan
KUKM
Produk olahan hasil perikanan yang diinisiasi selama ini bertujuan untuk meningkatkan nilai
tambah, meningkatkan nilai ekonomis produk hasil perikanan, dan meningkatkan umur pakai
produk, serta meningkatkan pola kemitraan untuk menghasilkan produk hasil perikanan
yang premium. Aneka ragam pola kemitraan ini, antara lain adalah kemitraan untuk pasokan
bahan baku, misalnya dengan KUKM pembudidaya untuk mendapatkan jaminan pasokan
bahan baku. Di proses produksi, ada kemitraan dengan communal factory, dengan berbagi
untuk menjamin kualitas hasil produk olahan perikanan yang sesuai standar. Untuk legalitas
produk ada kemitraan dalam bentuk sinergitas dengan Kementerian atau Lembaga terkait
untuk kelengkapan sertifikasi produk yang dipersyaratkan pasar global. Dalam hal ini,
kemitraan dilakukan dengan BPOM, BNSP, dsb. Kemitraan branding dan kemasan,
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misalnya dilakukan dengan penggunaan brand bersama (kemitraan pelaku UMKM dengan
penggunaan brand bersama atau communal brand) yang difasilitasi dengan temu mitra.
Kemudian, ada kemitraan pasar, yaitu kemitraan UMKM dengan buyer/offtaker,
marketplace, untuk pengembangan jaringan produk dan pasar. Selain itu, kemitraan juga
dilakukan bersama K/L terkait, berkenaan dengan pendampingan teknis pembiayaan,
sarana/prasarana, transfer teknologi, riset inovasi produk, dan menghubungkan dengan
offtaker/buyer.
Dengan pola kemitran ini, produk KUKM diharapkan dapat berkualitas premium, sesuai
dengan kebutuhan global, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, dan untuk ekspor sehingga
dapat meningkatkan
omzet dan volume
usaha KUKM olahan
hasil
perikanan.
Selain itu, pasar juga
dapat memberikan
umpan
balik,
sehingga
KUKM
dapat membangun
model usaha yang
tepat untuk produksi
selanjutnya.
Berkenaan dengan
program pemerintah
Bangga Buatan Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM telah bekerja sama dengan
LKPP, sehingga memberi kesempatan bagi para pelaku KUKM untuk bisa masuk dalam
kanal e-katalog LKPP untuk memberi kesempatan yang lebih luas lagi bagi para pelaku
KUKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Diskusi
Cara mendapatkan bantuan program LPDB
Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) adalah Badan Layanan Umum (BLU) dari
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menyalurkan kredit bagi koperasi
dan UKM dengan bunga yang rendah. Pada program pemulihan ekonomi nasional saat ini,
LPDB juga diamanahkan untuk menyalurkan kredit dengan bunga 3% per tahun. Saat
sekarang ini, prioritas pemberian kredit baru pada koperasi. UMKM yang ingin mendapatkan
akses, harus ke koperasi, tidak bisa langsung ke LPDB. Sebelumnya UMKM dilayani, tetapi
untuk saat ini,prioritas baru pada koperasi. LPDB sendiri, karena banyak permintaan dari
UKM, sedang meminta perubahan kebijakan agar UKM dapat berkesempatan mendapatkan
kredit di LPDB.
Pelatihan dari KKUKM mengingat Pelaku UMKM sangat minim pengetahuan digital
Di KKUKM ada Kedeputian Pengembangan SDM, salah satu kegiatannya adalah pelatihan
digitalisasi koperasi dan UKM yang diberikan kepada Pengurus dan Anggota Koperasi serta
pelaku UMKM. Silakan mengusulkan kegiatan berkoordinasi dengan Dinas setempat agar
bisa difasilitasi pelatihannya.
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V. Inovasi Produk dan Peran Ekosistem Digital
dalam Normal Baru UMKM Perikanan

Agung Nugroho (CEO Ultra Indonesia)

Inovasi Produk
Inovasi produk harus dipahami lebih dalam. Pada masa sebelum pandemi, inovasi dipahami
sangat dangkal. Pembeda yang lebih banyak lagi diperlukan di masa normal baru. Food
Innovation dibagi menjadi 3 hal, yaitu Konfigurasi, Offering, dan Experience. Hal yang umum
dipahami hanyalah di product performance saja. Kita harus melihat UMKM tidak hanya
produk tetapi juga pilar lainnya. Kalau di dalam bisnis, bukan hanya produk saja, tetapi juga
ada akuntansi, product distribution, marketing, dan human resource. Realitanya, UMKM
kerap cuma berpikir: produk dan jual, itu saja, tidak ada pemahaman holistik. Demikian juga
dengan inovasi, cuma ada offering dengan product performance. Itu memang penting, tetapi
baru satu hal tentang food innovation. Product offering ini baru satu hal di dalam kandungan
produk tersebut, antara lain tepat guna dan menarik. Sebagai contoh, es krim lele. Produk
ini punya added value, tetapi kalau orang mendengar es krim lele, mau mencicipi saja ragu
apalagi membeli. Oleh sebab itu, di produk performance, ada hal lain yang perlu
dipertimbangkan seperti konfigurasi dan experience (pengalaman).

Food Innovation
Dalam Configuration, ada profit
model, mungkin jadi sociopreneur,
bisa sangat main di profit model,
selain itu ada network, struktur, dan
proses. Dari masing-masing ini, tidak
perlu dipaksakan semuanya ada.
Tetapi untuk bisnis, ada produk atau
jasa. Produk ini akan diinovasi di
bagian mana? Apa yang bisa
dimainkan untuk menarik terutama
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konsumen, entah dalam profit model, network, struktur atau proses. Hal yang pasti
dimainkan adalah tentang product performance. Karena bisnis makanan atau bisnis kuliner
adalah yang tertua di dunia. Lalu, ada experience, misalnya servicenya seperti apa dan
apakah berbeda atau tidak. Lalu ada channel yang digunakan seperti apa, ada channel
marketing, channel network, dan ada customer engagement-nya bagaimana cara engage
customer dengan cara berbeda, unik, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan
adanya pandemi, apa yang seharusnya terjadi 5 atau 10 tahun lagi, sudah terjadi saat ini.
Kalau secara offline, jual beli produk makanan, channel distribusi sudah terbentuk, mau
memilih yang mana sudah ada, lebih enak membaca dan menentukannya. Tetapi kalau
bicara online, di era normal baru, sudah bergeser ke online, tidak hanya offline tetapi juga
online. Sedangkan online, secara distribution channel, maka digital distribution seperti apa
yang ada saat ini. Ini sangat liar, tetapi peluang bagi startup kuliner atau startup bisnis untuk
bisa melihat peluang karena apa yang dilakukan sekarang mungkin kurang tepat atau perlu
perbaikan. Contoh, FishLog. Itu luar biasa. Itu dahulu fokus di food startup, sekarang
bergeser ke food digital startup karena melihat ada peluang yang digunakan sehingga
berkembang ke gudang ikan online. Itu adalah anak muda yang jeli melihat peluang. Dengan
memahami food innovation, sehingga dari sana bisa melihat macamnya, inovasi yang harus
dilakukan seperti apa.

Peran Ekosistem Digital dalam Era Normal Baru UMKM
Perikanan
Digital distribution masih liar, apalagi
digital ecosystem di dunia food
industry, terutama perikanan, itu
semakin dalam dan perlu dipetakan.
Sejauh ini telah ada seperti di figur
dan akan terus berkembang.
Setiap
bisnis
membutuhkan
ekosistem. Itu tidak bisa disangkal.
Pertanyaannya, ekosistem seperti
apa? Ini perlu pemerintah (government, kementerian, lembaga yang mendukung, atau
bantuan apa pun itu, pelatihan, grant), akademisi (apalagi kalau inovasi, harus ada teman
akademisi yang membantu proses inovasi), bisnis (mentor, sesama pemilik bisnis, bukan
konsultan yang tidak punya bisnis), komunitas (tempat berbagi ilmu), dan media. Ini adalah
ekosistem mendasar. Digital ecosystem ada banyak sekali, tetap harus bisa memilah,
dengan apa yang sebetulnya bagus, atau tepat. Seperti JP2GI yang memiliki program, grant,
salah satu ekosistem yang wajib diikuti. Kalau bicara digital ecosystem, yang dibutuhkan
paling utama adalah mindset and knowledge, tools dan market access. Ada juga perlu
financial access (funding) nantinya. Perlu paham bisnis dan produk dulu, baru cari investor
atau funding.
Untuk Mindset and knowledge, kita bisa belajar dari mana pun. Khusus untuk food, ada
Ultrapreneur Membership dari Ultra Indonesia bagi pelaku UMKM kuliner bisa bergabung
agar bisa membentuk mindset dan knowledge. Ada juga Future Food Community dari
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Accelerice. Ini untuk membentuk karier sebagai bos usaha mikro, kecil, menengah, atau
besar, agar bisa naik kelas bisnisnya.
Market access bisa diartikan marketing dan distribusi. Harus bisa dibedakan. Sekaligus bisa
marketing dan distribusi. Dengan
website, secara offline ada toko atau
warung. Secara online, website.
Rumah kedua, sosial media (kalau
masih kecil mungkin cukup sosial
media).
Oleh karena itu perlu Tools, untuk bisa
membantu baik dalam mindset and
knowledge serta untuk market access.
Kalau memajang produk di sosial
media atau website, itu baru distribusi,
kalau untuk membuat laku baru dengan melakukan marketing. Marketing paling jitu adalah
interpromo. Pasang di marketplace A, B, C, punya syarat, ketentuan, cara main yang
berbeda-beda. Harus pelajari cara marketingnya, produk terpampang di e-commerce, yang
dilihat pertama kali adalah desain. Oleh sebab itu perlu masuk ke Tools, mungkin perlu pihak
ketiga. Tools adalah alat bantu, hal ini untuk membantu dan menunjang bisnis. Misalnya ada
aioaccounting.id. Ada sosial media tools, seperti chat tools itu bisa dijadikan satu dashboard,
melihatnya juga enak. Ada juga marketplace tools agar penjualan bisa ditangani di satu
dashboard.
Intinya, di normal baru, kita harus mau meng-upgrade diri kita agar tetap punya visi masa
depan.

Penutup

Berdasarkan diskusi yang ada, kita bisa memahami bahwa sektor pangan adalah salah satu
sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Namun demikian, UMKM adalah
tulang punggung penting untuk memastikan tetap berjalannya sektor pangan di Indonesia.
Kita harus memastikan bahwa masyarakat kita tetap mendapatkan asupan gizi dan tetap
sehat dan kuat.
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Pengantar
Webinar ke-3 ini berkenaan dengan Hari Kesadaran Internasional tentang Susut dan Limbah
Pangan: Upaya dan Praktik Baik dari Indonesia.

Kata Sambutan
Dr. Soen'an Hadi Poernomo (Ketua Umum Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia)
Masyarakat telah cukup paham arti gizi, tetapi masih kurang memahami susut dan limbang
pangan. Pada 2017, FAO bersama para ahli bioteknologi, pangan, dsb. Galau dengan
kondisi makanan yang terbuang, sehingga dideklarasikan kesadaran tentang susut dan
limbah pangan 20 September 2017 yang diperingati saat ini. Pemerintah juga kurang
menyadari arti penting susut dan limbah.
Berkenaan dengan SDGs terutama Tujuan 12.3, maka diharapkan susut dan limbah bisa
berkurang separuhnya. Oleh sebab itu JP2GI melakukan kajian tentang susut dan limbah
pangan ini, sekaligus membuat jejaring K/L/P/S. Tahun ini memang ikan, tetapi nantinya
akan dikembangkan ke bahan pangan yang lain.
Akhir pekan berbaju batik
Celana cokelat tanpa berdasi
Menangani ikan harus yang baik
Agar masyarakat lebih bergizi
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I. Kebijakan dan Praktik Baik Pembangunan
Indonesia untuk Mengurangi Susut dan
Limbah Pangan (Food Loss and Waste)
Sektor Perikanan

Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM (Direktur Kelautan dan Perikanan - Bappenas)

Pendahuluan
Global Food Security Index (GFSI) untuk Indonesia adalah 62,6 dan berada di tingkat 62
dari 113. Secara global, terjadi 30% susut dan limbah pangan per tahun dengan kerugian
ekonomi sebesar USD 940 miliar per tahun. Khususnya untuk perikanan, terjadi 35% susut
dan limbah pangan, dengan 35-50% limbah industri pengolahan ikan.
Susut dan limbah
pangan
terjadi
sejak
produksi
hingga konsumsi.
Saat
produksi
susut terjadi saat
produk dan/atau
setelah
panen
karena
terjatuh,
terbuang,
hasil
panen
tidak
memenuhi
standar, dan tidak
dipanen karena harga jatuh. Saat penanganan dan penyimpanan terutama transportasi
susut pangan bisa terjadi karena hasil panen terdegradasi mutunya karena teroksidasi,
terkena jamur atau hama. Pada saat pengolahan dan pengemasan produksi, susut panen
terjadi karena bahan baku tidak sesuai dengan standar produksi. Di sisi lain, limbah pangan
terjadi pada saat distribusi dan menuju pasar, yang disebabkan oleh akses transportasi yang
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kurang memadai, serta penyimpanan yang kurang baik. Di sisi lain, pada konsumsi baik di
tingkat rumah tangga ataupun bisnis (restoran, hotel, katering), limbah pangan terjadi
terutama karena salah beli, atau beli terlalu banyak, penyimpanan yang buruk dan produk
kadaluarsa.
Susut pangan paling banyak terjadi di Asia Tengah dan Asia Selatan (20,77%) dan Amerika
Serikat dan Eropa (15,7%), sedangkan yang terendah adalah di Australia dan Selandia Baru
(5,8%). Kelompok pangan dengan jumlah susut terbesar adalah umbi-umbian dan penghasil
minyak (25,3%) dan buah-buahan serta sayuran (21,6%).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024
Sektor Perikanan
dan Kelautan ini
masuk ke dalam
Agenda
Pembangunan 1
(AP1)
yaitu
Ketahanan
ekonomi
untuk
pertumbuhan
berkualitas
dan
berkeadilan, serta
Agenda
Pembangunan 6
(AP6),
yaitu
Lingkungan hidup,
ketahanan
bencana,
dan
perubahan iklim.
Terkait langsung
dengan AP 1,
program
prioritasnya adalah
peningkatan
ketersediaan,
akses, dan kualitas
konsumsi pangan.
Strategi terkait susut dan limbah pangan adalah “meningkatkan tata kelola sistem pangan
nasional, dengan: penguatan sistem logistik pangan nasional, integrasi sistem data produksi
pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis termasuk ikan, Platform
pangan dan pertanian berbasis data driven, pengembangan resi gudang, pengelolaan
sistem pangan berkelanjutan dan sistem pangan perkotaan (urban food). Sementara itu jika
dikaitkan dengan AP6, maka program prioritasnya adalah pembangunan rendah karbon.
Terkait susut dan limbah pangan, strategi yang diterapkan adalah pengelolaan limbah,
termasuk pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah cair.
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Terkait Susut dan Limbah Pangan, khususnya Target 12.3 pada tahun 2030, berusaha
mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan
konsumen dan mengurangi susut pangan di sepanjang rantai produksi dan pasok termasuk
pada saat pascapanen. Indikator global adalah Food Loss Index dan Food Waste Index,
namun Indonesia masih belum memiliki indikator konkret untuk mengukur susut dan limbah
pangan. Saat ini masih dalam tahap pembahasan dan pengembangan untuk merumuskan
indikator yang dapat diukur, diverifikasi, dan dilaporkan.
Beberapa
upaya
pengurangan susut
dan limbah pangan,
misalnya
pada
proses
produksi
dilakukan:
peningkatan
pemanfaatan
teknologi dan riset,
cara penangkapan
dan budidaya yang
baik,
serta
penggunaan kapal berpendingin dan alat tangkap ramah lingkungan. Pada tahap
penanganan dan penyimpanan, misalnya dilakukan: penerapan cara penangkapan ikan
yang baik, penggunaan cold chain system yang terhubung antara penyimpanan, pabrik es,
pasar, hingga konsumen. Untuk processing dan packaging, ada pengolahan misalnya
pembekuan, pengeringan, pengasinan, pengalengan, pengembangan UPI zero waste,
peningkatan pemanfaatan teknologi dalam memanfaatkan bahan baku tidak terpakai, serta
penggunaan cold chain system. Untuk Distribution & Market, selain sistem rantai dingin,
dengan kendaraan berpendingin dan kendaraan pengangkut ikan hidup dengan beragam
peralatan berpendingin, dibangun pasar ikan dan sentra kuliner. Sedangkan pada level
konsumsi ada peningkatan Gerakan Makan Ikan (Gemarikan), inovasi menu makan ikan,
dan peningkatan pemahaman masyarakat terkait konsumsi bertanggung jawab.

Praktik Terbaik
Pemanfaatan limbah
bisa diarahkan ke
berbagai aspek, baik
untuk
produk
konsumsi dan non
konsumsi.
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PENUTUP
Pemicu penyebab susut dan limbah pada perikanan adalah adanya inefisiensi pada rantai
nilai, yang disebabkan oleh masih kurang memadainya infrastruktur (misalnya listrik, air
bersih, es, sistem rantai dingin) dan Masih rendahnya pemahaman dan praktik penanganan
ikan pasca panen yang tepat. Pengurangan susut dan limbah perikanan membutuhkan
kebijakan yang tepat, kerangka regulasi, peningkatan kapasitas (SDM dan teknologi),
Peningkatan infrastruktur (akses transportasi dan sistem rantai dingin), dan pelayanan
(handling, higienitas) mulai dari proses produksi, panen, pasca-panen, hingga konsumsi.
Peningkatan penggunaan teknologi memungkinkan diminimalisasikannya susut dan limbah,
termasuk mentransformasi bagian yang berpotensi menjadi susut dan limbah untuk menjadi
produk lain yang bernilai. Perlu peningkatan pemahaman bahwa dengan mengurangi susut
dan limbah perikanan dapat mengarah pada tekanan terhadap stok ikan dan berkontribusi
pada perbaikan keberlanjutan sumberdaya serta ketahanan pangan.

Diskusi
Apa indikator untuk mendukung SDGs 12.3?
Tujuan 12.3 terkait dengan Food Loss dan Food Waste, jadi ada Food Loss Index dan Food
Waste Index. Indonesia masih belum punya indikator konkret terkait pengukuran food loss
dan food waste, namun di Bappenas sedang dalam tahap pembahasan untuk membuat
indikator yang tepat. Indikator global memang dapat dipakai jika data tersedia di negara kita,
namun apabila kurang didukung data, bisa dipakai indikator yang inline dengan indikator
global.
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II. Susut dan Limbah Pangan Bergizi (Food Loss
and Waste - FLW) Sektor Perikanan di
Indonesia: Hasil Awal Kajian Cepat di 13
Provinsi

Prof. Dr. Hari Eko Irianto (Kepala BBRP2BKP, KKP)
Tujuan Kajian ini adalah untuk mendapatkan informasi awal terkait susut dan limbah
pangan di sektor perikanan laut di Indonesia termasuk susut nutrisi. Fokus Kajian
adalah susut hasil dari limbah pangan bergizi perikanan untuk mengurangi masalah
gizi dan peningkatan ketahanan pangan. Manfaatnya, terdapat peta dan profil susut
dan limbah pangan sektor perikanan di Indonesia. Diharapkan bisa dilakukan intervensi
untuk mengatasi masalah susut dan limbah. Hal yang perlu diingat, food loss (susut hasil
pangan) dalam hal ini susut hasil perikanan adalah keseluruhan nilai kerugian yang terjadi
akibat menurunnya jumlah atau mutu pangan di sepanjang rantai pasok hingga pengecer.
Food waste dalam hal ini fish waste, adalah keseluruhan nilai kerugian akibat menurunnya
jumlah atau mutu pangan yang disebabkan oleh apa yang dilakukan pemasok makanan dan
konsumen. Semuanya dikaitkan dengan tujuan penggunaannya, jika susut hasil terjadi di
rantai pasok pangan, dihitung sebagai susut hasil, tetapi jika dari awal tujuannya bukan
untuk pangan maka tidak dihitung.
Tipe susut hasil (Ward AR & Jeffries DJ, 2000) adalah
● susut fisik (Physical loss) - ikan dicuri, dimakan binatang,
● susut mutu (Quality loss) - karena penanganan yang kurang bagus,
● susut akibat tekanan pasar (market force loss) - fluktuasi pasokan dan permintaan,
● susut nutrisi (nutrition loss) - penanganan dan pengolahan yang kurang baik,
● susut fungsional (functional loss) - kandungan Omega-3 berkurang karena mutu
berkurang,
● susut financial (Financial loss) - kombinasi susut fisik, mutu, nutrisi yang
dikonversikan dengan nilai finansial.
Metode Penilaian Susut dan Limbah Pangan Perikanan
1. Informal Fish Loss Assessment Method (IFLAM) - Cara tepat untuk menghasilkan
data kualitatif dan data kuantitatif indikatif berdasarkan RPA dan PRA (Rapid and
Participatory Rural Appraisal)
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2. Load Tracking (LT) - sampling, replikasi, dan desain geometrik untuk mengukur
perubahan susut hasil mutu dan fisik (kuantitas) antar tahapan di dalam rantai
distribusi.
3. Questionnaire Loss Assessment Method (QLAM) - Kajian susut hasil berdasarkan
pendekatan survei dengan menggunakan kuesioner, enumerator mewawancarai
responden di lokasi tertentu - digunakan karena data representatif bagi kebijakan,
menggunakan kuesioner sehingga mudah dilakukan, responden yang diperlukan
tidak sebanyak IFLAM.
Kendala
Kegiatan kajian sedang dilaksanakan. Rencana kegiatan ini adalah Maret-Mei 2020, namun
ditunda karena pandemi, kemudian dijadwalkan ulang Juli 2020 dengan protokol kesehatan
ketat.
Hasil Sementara: Ikan Kembung adalah ikan yang dominan ada di semua lokasi kajian,
dan paling banyak dikonsumsi penduduk Indonesia. Untuk Susut Hasil Perikanan
Kupang, angka sementara adalah untuk level nelayan adalah 13,96%, pedagang 7,9%,
pengecer keliling 5,2%, untuk pengolah 1,48%.
Penyebab Susut dan
Limbah
Hasil
Perikanan di Kupang
Untuk nelayan, susut
besar
karena
penyimpanan
ikan
dalam boks fiber dengan
jumlah es seadanya.
Jika boks penuh, ikan
diletakkan
di
atas
geladak kapal. Jika es
habis,
maka
ikan
disimpan tanpa es.
Untuk pengepul, risikonya sangat besar karena ikan hasil tangkapan dalam jumlah berapa
pun wajib dibeli pengepul, sementara kapasitas penyimpanan dingin terbatas, maka ikan
dibuang jika mutu sudah jelek dan tidak dapat ditangani. Untuk Pedagang pasar atau
pengecer keliling, mutu ikan turun karena tidak laku dijual pada hari yang sama, sarana
penjualan ikan tidak memadai, hanya menggunakan ember yang diisi es, susut fisik terjadi
karena ikan terjadi atau ikan busuk sehingga tidak layak jual. Untuk Pengolah Hasil
Perikanan, kemasan dan penanganan produk kerupuk di pasar kurang baik sehingga
produk hancur atau pecah, dan jika musim hujan maka pengeringan kerupuk menjadi tidak
maksimal.
Penyebab Susut dan Limbah Hasil Perikanan di Sorong
Penurunan mutu ikan hasil tangkapan terjadi karena kurang ketersediaan es yang dibawa
nelayan saat melakukan penangkapan, penurunan mutu terjadi saat bongkar muat hasil
tangkapan yang dijual di perusahaan, antrean panjang, dan kapasitas produksi yang
terbatas menyebabkan antrean hingga 2 hari dan potensi kerusakan besar. Sanitasi dan
higiene untuk mencuci ikan masih menggunakan air laut sehingga potensi kontaminasi
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fisika, biologi, dan kimia sangat besar terhadap penurunan mutu. Penjualan yang dilakukan
di ruang terbuka menyebabkan ikan secara langsung terpapar sinar matahari sehingga mutu
cepat menurun. Penjualan dilakukan di jalanan dengan beralas terpal/plastik bisa
menyebabkan kontaminasi secara fisika, biologi, dan kimia. Penjualan ikan yang dilakukan
pedagang pengecer keliling untuk Tuna/Ekor Kuning, Cakalang, Tongkol, Bubara/Kuwe
biasanya ekor ikan diikat dan digantung di pikulan kemudian diedarkan ke konsumen.
Limbah Hasil Perikanan
di Sorong: Sisa daging
yang menempel pada
tulang
dekat
bagian
kepala, karena sulit untuk
diambil. Sisa makanan ada
yang menampung untuk
pakan ternak, sisa daging
ikan yang dimakan anakanak. Sisa makanan tidak
habis
untuk
makan
berikutnya, atau diberikan
kepada kucing. Kajian ini
terkendala pandemi COVID-19. Penerapan protokol kesehatan ketat dilakukan dalam
pelaksanaan FGD dan Wawancara langsung. Tim kaji cepat berusaha menyelesaikan kajian
ini secepatnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Diskusi
Sebab ikan yang ditangkap susutnya paling tinggi
Hal ini mungkin karena nelayan menangkapnya lebih lama. Kalau palka sudah penuh dan
es tidak memadai, maka nelayan menyimpannya di luar sehingga kemungkinan susut
menjadi tinggi, karena kalau waktu lama, kemungkinan esnya tidak cukup untuk menahan
laju penurunan mutu ikan.
Cara menghitung kandungan gizi
Protein sudah jelas bisa analisis dengan data. Loss fisik bisa dilihat kemudian dihitung loss
proteinnya.
Penanggulangan jumlah penangkapan yang tidak sebanding dengan jumlah
kapasitas penyimpanan
Kalau kelebihan, ya harus ada pengolahan. Paling gampang diasin, kalau perlu ditepungkan.
Dipindang. Silase juga gampang dilakukan. Juga pengasapan.
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III. Ketersediaan Ikan untuk Perbaikan Gizi dan
Sistem Pangan

Prof. Achmad Poernomo (Politeknik Ahli Usaha Perikanan [AUP] Jakarta)
Perikanan dalam Sistem Produksi Pangan Global Berkelanjutan
1. Menyeimbangkan keberlanjutan permintaan dan pasokan masa depan
2. Memastikan stabilitas yang adekuat dalam pasokan pangan
3. Mencapai akses global untuk pangan dan menghentikan kelaparan
4. Mengelola kontribusi sistem pangan terhadap mitigasi perubahan iklim
5. Mempertahankan biodiversitas dan layanan ekosistem sementara memberi makan
dunia.
Visi kedua dan ketiga yang sangat diperhatikan dalam perbaikan gizi dan sistem pangan
Indonesia. Posisi Indonesia di tingkat global untuk perikanan tangkap laut adalah nomor 2
setelah China. Untuk budidaya kita masih jauh.
Ikan sebagai komoditas sangat penting karena bergizi tinggi, murah, enak, dan mudah
dimasak. Kandungan protein dengan asam amino berkualitas tinggi, lemak (asam lemak
tidak jenuh, EPA, DHA), Vitamin (A, B1, B2, D), Mineral (Zat besi, Selenium, Yodium, Zinc).
Ikan adalah sumber pendapatan dan penyumbang ketahanan pangan dan gizi.
Berapa ikan yang dibutuhkan dan
yang tersedia? Target produksi
mencukupi untuk memberi makan
atau
mencukupi
kebutuhan
Indonesia. Namun demikian, isu
strategis dalam penyediaan ikan
adalah
pemanfaatan
yang
berlebih dan tidak merata,
kesenjangan antara sentra produksi dan konsumen, IUU Fishing, Multisektor, Hambatan
perikanan budidaya, perubahan iklim dan bencana alam, dan susut hasil yang tinggi.
Pemanfaatan berlebih dan tidak merata terlihat pada status pemanfaatan SDI, di mana,
terlihat hanya 20,2% yang masih bisa dimanfaatkan atau tidak banyak yang bisa
dimanfaatkan, 36,4% sudah overfishing dan melebihi daya dukung, sedangkan 43,4% sudah
pas.
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Kesenjangan antara sentra
produksi
dan
konsumen
menunjukkan bahwa 60% sumber
daya ikan ada di Indonesia Timur,
440 unit pengolahan ikan skala
besar ada di Jawa, belum lagi
kalau ekspor. Bitung yang sedang
disiapkan, sementara baru ada di
Surabaya, Denpasar, dan Jakarta.
150juta jiwa ada di Jawa, ada
ketimpangan. Sekarang sedang
diupayakan sistem logistik perikanan yang menyambungkan Indonesia Timur dan Barat agar
terjadi efisiensi biaya logistik, paritas, ketersediaan sarana dan prasarana, serta jaminan
kualitas produk. Hal ini perlu untuk menjamin stabilitas pasokan, stabilitas harga, dan
stabilitas gizi.
IUU Fishing, pelanggaran di Indonesia masih sangat tinggi, paling banyak terjadi pencurian
ikan di Laut Arafura, Laut Natuna Utara, dan Laut Sulawesi. Modus operandi kejahatan
perikanan adalah: pemalsuan dokumen; double flagging & double registered; melakukan
penangkapan ikan tanpa izin dan/atau tidak dilengkapi SPB/SLO; memodifikasi kapal tanpa
izin (mark down, mengganti callsign, mesin); menggunakan nakhoda dan ABK Asing;
mendaftarkan Pamboat Asing sebagai kapal Indonesia dan memalsukan dokumen
kependudukan ABK; mematikan Transmitter kapal (VMS/AIS); transhipment ilegal di
laut, memalsukan laporan logbook, LKP, dan LKU; pelanggaran fishing ground;
menggunakan alat tangkap terlarang; tidak memiliki/bermitra dengan Unit Pengolahan
Ikan; dan Mendaratkan ikan tidak di pelabuhan pangkalan. Bagian yang ditebalkan
sangat berpengaruh pada pasokan ikan di dalam negeri.
Persaingan multisektor (irigasi, kehutanan, pariwisata, perlistrikan, pertambangan,
pertanian, industri, transportasi, dll.) dalam memanfaatkan sumber daya perairan juga
berpengaruh pada produksi perikanan. Kerap terjadi sektor perikanan dikalahkan oleh sektor
lainnya.
Hambatan budidaya memperlihatkan adanya kondisi cukup stagnan di perikanan tangkap,
pasokan harusnya lebih banyak tergantung pada perikanan budidaya. Permasalahannya
adalah zonasi (sangat mudah digusur karena zonasi atau tata ruang masih belum
sempurna), induk dan benih yang berkualitas (industri benih harus dikelola secara industri),
pakan (50-60% biaya produksi, pengganti tepung ikan yang masih impor karena ikan untuk
tepung bersaing dengan konsumsi, untuk perikanan tropis, jumlah spesies banyak tetapi
jumlah subspesies tidak banyak), dan penyakit.
Perubahan Iklim dan bencana alam, memiliki 3 isu utama, yaitu.
● Kenaikan suhu dan paras air laut, menyebabkan kerentanan pesisir, degradasi
ekosistem pesisir, ancaman pulau dan kota tenggelam (2.000 pulau pada 2050), dan
kematian terumbu karang.
● Kerentanan masyarakat pesisir, dengan permasalahan: kehilangan rumah tinggal
(bagi 42 juta orang dan UMKM pada 2050), kehilangan sumber pendapatan,
merebaknya penyakit manusia, peningkatan urbanisasi dan kemiskinan.
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●

Ancaman terhadap perikanan dan akuakultur adalah berubahkan pola migrasi ikan
(ada potensi kehilangan 50% akibat migrasi ikan ke daerah yang lebih dingin),
ketidakmenentuan musim ikan, peningkatan ikan terdampar, dan merebaknya
penyakit ikan budidaya.

Dampak perubahan iklim pada ketahanan pangan di sektor perikanan:
● Ketersediaan pangan akuatik akan beragam terkait perubahan habitat, stok dan
distribusi spesies
● Stabilitas pasokan akan terdampak perubahan musim, peningkatan variasi
produktivitas ekosistem dan peningkatan variabilitas pasokan dan risiko
● Akses terhadap pangan akuatik akan terdampak perubahan kehidupan dan mencari
nafkah serta kesempatan untuk tangkap dan budidaya
● Penggunaan produk akuatik juga terdampak karena sejumlah masyarakat akan perlu
menyesuaikan diri terhadap spesies yang biasanya tidak dikonsumsi.
Susut hasil tinggi terjadi di sepanjang rantai pasok sebesar 20-29%. Perikanan skala kecil
menghasilkan susut hasil yang lebih tinggi daripada perikanan skala besar. Susut hasil yang
cukup besar membuat defisit produksi perikanan jika tidak diselamatkan penangkapannya.
Alternatif Solusi
untuk mengatasi
hambatan dalam
penyediaan ikan
untuk ketahanan
pangan dan gizi,
antara lain:
Pengelolaan WPP
yang
lebih
bertanggung
jawab;

Penguatan sistem
logistik
ikan
nasional (SLIN);
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Penguatan
kelembagaan
koordinasi
pengawasan;

dan

Koordinasi
antar
pemangku
kepentingan dengan
lebih baik lagi;

Penguatan riset di
bidang pembenihan,
penyakit, pakan dan
zonasi;
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Penguatan mitigasi dan
adaptasi
perubahan
iklim,
dengan
pendampingan
dan
edukasi
serta
penyediaan
sumber
pendapatan alternatif;

Cold chain system harus ada alat untuk
membuat ikan dingin,
SOP, ada kelembagaan
yang mengatur, baru
edukasi.

Untuk
menjamin
ketersediaan
ikan,
ketahanan pangan dan gizi
kuat,
lingkungan
dan
sumber daya ikan terjaga,
dan
nelayan
dan
pembudidaya
sejahtera
perlu sustainable fisheries
system, di mana ada
keberlanjutan
ekologi,
sosial-ekonomi, komunitas
dan institusional.

Diskusi
Ikan berpotensi memiliki residu pencemaran logam berat, bagaimana teknik
pengolahan ikan yang tepat sehingga terjaga kualitas gizinya dan banyak diminati
konsumen?
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Kalau untuk logam berat, karena ikan yang bermigrasi. Hal yang menjadi masalah, logam
berat di tubuh ikan tidak bisa dipisahkan atau dikendalikan. Contoh di Amerika Serikat,
misalnya tuna yang kerap tercemar merkuri, ada aturan konsumsi diberikan sebagai ambang
batas, rekomendasi diberikan kepada masyarakat. Paling aman, adalah menghindari
konsumsi ikan yang bermigrasi jauh. Data KKP, ikan bermigrasi seperti tuna, tongkol,
tenggiri, cakalang yang lebih digemari daripada ikan kembung.
Jika hasil susut lebih banyak dihasilkan industri kecil, sedangkan kebutuhan di
Indonesia terkait pakan meningkat, upaya apa untuk meningkatkan produk fish mill
yang menjadi ranah industri besar?
Kelemahan industri tepung ikan di Indonesia, masih belum bisa mengandalkan ikan utuh.
Tepung ikan dibuat dari sisa pengolahan ikan di pabrik pengalengan, dan dari ikan rucah
(tidak punya nilai ekonomi tinggi). Jika kita bisa memanfaatkan semua limbah untuk
dimanfaatkan untuk tepung ikan, masih bisa menolong, walaupun jika bahan baku tepung
ikan tidak bagus, maka hasil tepung ikannya juga tidak bagus. Artinya akan ditolak juga,
karena terkait kadar air (cara pengolahan dan pengeringan) dan kadar protein (terkait bahan
baku, ikan utuh dan limbah ikan akan menghasilkan kualitas berbeda) yang tidak memenuhi
syarat.
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IV. Menu Sehat dan Bergizi dalam Upaya
Mengurangi Susut dan Limbah Pangan

Fitri Hudayani (DPP PERSAGI)
Gizi yang tepat sangat penting dalam kehidupan manusia. Berlaku dalam daur kehidupan
karena akan membantu memastikan pertumbuhan dan tubuh yang sehat dan memperkuat
sistem kekebalan tubuh. Gizi yang tepat didapatkan dari berbagai bahan makanan yang
dikonsumsi sehari-hari. Makanan dari sumber yang bervariasi akan memenuhi kebutuhan
secara lengkap. No one food size all - jangan sampai pilih-pilih.

Keseimbangan Asupan dan Kebutuhan
Perlu tahu dasar kebutuhan gizi.
Kalau kebutuhan didasari infeksi,
penyakit, demam stres, fisik,
pertumbuhan, stres psikis, dan
pemeliharaan
jaringan
tubuh
(pasca sakit, butuh tambahan gizi
karena lingkungan). Jumlah gizi
yang
dibutuhkan
ini
harus
diimbangi dengan asupan yang
sesuai. Asupan ini juga dipengaruhi
penyakit, ekonomi (daya beli), aktivitas, emosi, budaya, lingkungan, dan kegiatan fisik.
Kebutuhan energi dan zat gizi, dipengaruhi usia dan pertumbuhan. Namun diperlukan 1015% protein dari total kebutuhan energi, 25-30% lemak, dan sisanya karbohidrat.
Makanan pokok perlu memenuhi kebutuhan energi. Kekurangan asupan energi yang terusmenerus akan berakibat pada kondisi kurang gizi dan tubuh akan mudah terinfeksi dan
terkena penyakit. Lauk pauk diperlukan untuk memenuhi kebutuhan protein untuk
memastikan terjaganya jaringan tubuh, pertumbuhan yang optimal pada anak dan janin.
Kondisi asupan protein kurang menyebabkan tubuh menggunakan simpanan protein di otot
untuk energi sehingga pertumbuhan terhambat. Sayur-sayuran dan buah-buahan sumber
vitamin yang dibutuhkan tubuh (terutama Vitamin A, C, E). Perlu aneka warna sayur dan
buah, dan perlu dikonsumsi rutin. Sumber Karbohidrat 3-8 porsi/hari bisa didapatkan dari
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makanan pokok sehari-hari, sumber protein hewani 2-3 porsi/hari. Contohnya ikan, yang
cukup mudah didapatkan, yang mengandung asam lemak Omega-3 dan Omega-6 yang
berfungsi sebagai antioksidan, membantu menurunkan tekanan darah, dan mencegah
penyakit jantung. Sumber energi dan protein dengan kandungan lemak yang baik untuk
kesehatan jantung. Sumber protein nabati 2-3 porsi/hari mengandung kadar protein lebih
rendah dari protein hewani namun memiliki kandungan mineral berbeda yang juga
bermanfaat bagi tubuh. Buah-buahan dianjurkan 3-5 porsi/hari.

Optimalisasi Penggunaan Bahan Makanan
Hal ini dapat dilakukan dengan perencanaan jumlah bahan makanan yang disediakan
secara baik dan tepat, menyesuaikan dengan kebutuhan misalnya komposisi anggota
keluarga, penyimpanan bahan makanan yang aman dan sesuai masa simpan, metode FIFO
dan FEFO, berlaku bijaksana terhadap bahan makanan dan meningkatkan kesadaran untuk
mengkonsumsi bahan makanan beragam.

Diskusi
Makanan apa yang paling baik dikonsumsi di masa pandemi COVID-19 untuk
meningkatkan imunitas terutama bagi anak-anak dan ibu hamil?
Kondisi pandemi ini seharusnya menjadi titik balik pola konsumsi masyarakat agar lebih
menyukai sayur dan buah. Tingkat pembeliannya seharusnya meningkat saat ini. Pola
makan yang baik adalah yang gizi seimbang, ada karbohidrat, lauk hewani, lauk nabati,
sayur dan buah. Paling mudahnya, makan sehari tiga kali, setiap kali makan ada lauk hewani
dan nabati, dan juga sayur, kemudian buah 4 kali sehari ditambah untuk camilan di pagi dan
malam. Dengan makanan yang cukup gizi dan beragam, maka diharapkan imunitas juga
akan terjaga.
Jenis ikan apa yang direkomendasikan sebagai bahan bakso untuk menu pasien?
Kalau jenisnya, biasanya tenggiri atau yang teksturnya hampir sama. Di rumah sakit juga
sering menggunakan ikan gabus jika di daerahnya terdapat cukup banyak ikan gabus untuk
ikan air tawarnya, karena secara tekstur bagus dan tidak mudah hancur.
Bagaimana kandungan gizi ikan laut dan ikan air tawar, juga terkait dengan
residunya?
Dari segi residu cukup sulit mendeteksinya. Jadi pakai saja ikan yang segar. Makanan itu
tidak ada yang bernilai gizi sempurna, sehingga yang terbaik adalah mengonsumsinya
secara bervariasi. Kalau bicara gizi makanan, bukan sekadar nilai gizi, tetapi juga terkait cita
rasanya, sehingga saling melengkapi untuk nilai gizinya.
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V. Praktik Baik Distribusi Pangan: Mengurangi
Susut dan Limbah Pangan untuk Perusahaan
Produk Konsumsi yang Bergerak Cepat

Yanti Gultom (ARPI)

Distribusi dan Alur Rantai Pasok Pangan
Distribusi adalah salah satu sarana untuk mendukung penyaluran pangan yang berdampak
pada gizi. Distribusi adalah proses pengangkutan, sebagai alat penjualan sehingga
konsumen juga bisa membeli barang yang mereka butuhkan. Distribusi juga sebagai sarana
penyimpanan, karena sebelum sampai kepada konsumen, barang tersebut mungkin perlu
disimpan di gudang, dan untuk menjamin standar kualitasnya. Distribusi bisa langsung dan
tidak langsung (lewat pedagang besar dan kecil). Untuk produk segar, dari produsen (sayur,
bunga, buah) ke pengumpul lalu didistribusikan ke industri pengolahan atau pengecer, toko,
restoran, dan konsumen akhir. Untuk produk segar, distribusi terkait pengumpulan,
pengemasan, dan pengangkutan ke rantai pasok pangan. Untuk produk pangan olahan,
biasanya yang disimpan adalah produk industri pangan olahan (makanan kaleng), untuk
mengurangi limbah maka penyimpanan juga harus sesuai prosedur untuk menjamin mutu.

Cara Mengurangi Limbah Pangan
Kuncinya adalah penanganan yang baik pada Operasional dengan Penerapan 5G, yaitu:
● Good Handling Practice (GHP) - prosedur untuk mencegah proses pencemaran yang
dapat ditimbulkan dari kesalahan proses penanganan, pengangkutan, dan
penyusutan selama proses perpindahan, baik dari dan ke dalam kendaraan, dan ke
dalam gudang (in-bound)
● Good Distribution Practice (GDP) - prosedur untuk mencegah proses pencemaran
dan ketidaksesuaian proses penyaluran produk menurut kategori produk pangan dan
persyaratan produk termasuk saluran pemasaran (distribution channel) dan rantai
dingin (cold chain), yaitu temperatur yang digunakan dan penanganan bongkar muat
(outbond)
● Good Warehouse Practice (GWP) - prosedur untuk mencegah proses pencemaran
yang dapat ditimbulkan dari kesalahan proses penyimpanan di dalam gudang,
seperti jumlah tumpukan, penyimpanan yang bersamaan dengan bahan kimia dan
bahan berbahaya, suhu ruangan (penyusunan barang sesuai kategori) (in-bound)
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●

●

Good Retail Practice (GRP) - prosedur untuk mencegah proses pencemaran yang
dapat ditimbulkan dari kesalahan dalam tata cara penyusunan dan penyajian produk
di retail (toko). Prosedur ini adalah pengembangan dari GWP (out-bound)
Good Laboratory Practice (GLP) - prosedur untuk mencegah terjadinya kesalahan
analisis dalam proses pemeriksaan produk di laboratorium

Gudang
Untuk GHP dan GWP (Gudang) diberlakukan
● Warehouse Management System (FIFO, FEFO, LIFO),
● Penerapan 5R di area gudang untuk mencegah pencemaran produk dan menjaga
kebersihan produk,
● penerapan Sanitation Standard Operating Procedures - prosedur baku untuk
memastikan kebersihan lingkungan produk penanganan baik dari kontak langsung
dengan produk ataupun tidak kontak langsung.
● Traceability System - sistem penelusuran semua informasi produk yang disimpan
dan didistribusikan sesuai identitas produk, sehingga setiap produk pangan akan
memiliki kode unik yang mampu memberikan informasi yang cepat pada rantai pasok
pangan tentang sumber, proses produksi, dan penyaluran (distribusi) sehingga dapat
mengurangi potensi risiko penggunaan produk terkontaminasi, dan
● Menerapkan KPI (Key Performance Indicator) atas kinerja setiap manpower di
lingkungan gudang.

Penanganan Produk
Dilakukan agar produk dapat tertangani dengan baik, sehingga perlu ada pengawasan
terhadap kegiatan muat yang mengikuti SOP yang telah ditentukan, termasuk kebersihan,
kerapian, penyusunan, pengecekan tanggal kadaluarsa, kondisi produk. Perlu juga
memastikan kesesuaian barang yang dimuat dengan dokumen pengiriman, serta melakukan
serah terima barang, dan melakukan penyegelan armada di saat kegiatan muat selesai.

Pengaturan Armada
Perlu adanya pengecekan kondisi armada sebelum barang dimuat atau dengan penerapan
checklist armada, pengaturan/pengecekan suhu sebelum muat, persiapan biaya operasional
delivery, pengecekan kesiapan personel delivery.

Pengaturan Waktu Pengiriman
Ada perencanaan untuk pengiriman agar setiap pengiriman terkirim dengan tepat waktu
sehingga tim distribusi harus membuat perencanaan pengiriman maksimum H-1 Delivery,
waktu pengiriman disesuaikan dengan jam operasional toko/pelanggan, dan perencanaan
penempatan sopir yang berpengalaman sehingga dapat mengirim sampai ke alamat tujuan.
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Monitoring GPS
Tim distribusi wajib memonitor setiap armada secara real time, untuk mengetahui realisasi
pengiriman secara aktual apakah terkirim sesuai dengan rute, untuk mengetahui
keberadaan armada di setiap titik, untuk mengetahui titik pemberhentian sopir dan apakah
saat berhenti melakukan SOP penggunaan armada atau tidak.

Laporan Pengiriman
Perlu ada laporan sukses kirim, laporan barang ditolak, laporan barang pending, dan laporan
barang ditolak. Laporan tersebut harus tersedia secara sistem yang dapat dibaca oleh
bagian terkait yaitu tim sales, finance, akuntansi, gudang, dan pengiriman agar mengetahui
status pengiriman dan dapat melakukan aksi yang sesuai dengan status pengiriman
tersebut.

Good Retail Practice (GRP)
Pihak toko menyusun produk sesuai kategori, memisahkan produk sesuai kategori,
mengikuti SOP penyimpanan produk sesuai informasi yang tertera pada produk,
menginformasikan kerusakan barang di toko beserta penyebab kerusakan agar produk
tersebut dapat ditelusuri lebih detail, dan toko juga mengikuti SOP return yang telah
disepakati antara principal, distributor, dan toko. Dengan mengikuti serangkaian praktik baik
maka dapat mengurangi risiko barang ditolak saat pengiriman maupun saat produk sampai
di toko/pelanggan. Mengurangi susut/limbah pangan di pihak principal, distributor, customer
dengan menjaga kualitas produk sampai ke pelanggan serta meningkatkan daya beli
pelanggan.

Diskusi
Dari 5G, mana yang paling menyumbang loss terbesar?
Loss terjadi paling banyak di handling warehouse dan di distribusi terutama transportasinya,
kalau salah handling, terkait temperatur, maka produk bisa rusak.
Distribusi bahan pangan antarwilayah penting untuk ketersediaan pangan.
Bagaimana cara menentukan harga pokok untuk menghindari gejolak harga?
Untuk penyaluran memang lebih ke biaya transportasi. Kalau di pulau Jawa, harganya tidak
terlalu tinggi, karena masih bisa dijangkau dengan transportasi darat (truk), tetapi untuk di
luar Jawa perlu memakai ekspedisi laut dan udara, sehingga biaya semakin tinggi.

Penutup
Kepedulian terhadap susut dan limbah pangan sangat penting untuk dapat menuju
ketahanan gizi dalam perspektif nasional. Oleh sebab itu, menata jalur distribusi, khususnya
di sektor perikanan agar menjadi lebih baik, selain meningkatkan ekonomi karena
mengurangi susut dan limbah pangan, juga memastikan masyarakat tetap mendapatkan
asupan gizi yang baik sehingga tetap sehat dan kuat.
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SESI 4
Pahlawan Pangan Bergizi:
Aksi Kita, Masa Depan Kita

Pendahuluan
Webinar ini dalam rangka World Food Day yang diperingati setiap 16 Oktober. Topik webinar
ini adalah “Pahlawan Pangan Bergizi: Aksi Kita, Masa Depan Kita”.
Webinar ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan terutama dalam
aspek penanganan bahan pangan dan juga untuk peningkatan gizi masyarakat. Pemikiranpemikiran yang muncul di dalam webinar ini juga diharapkan menjadi pembelajaran supaya
Indonesia tidak ketinggalan untuk mengupayakan susut pangan agar bisa berkurang
banyak, sehingga berpotensi meningkatkan gizi masyarakat secara signifikan.
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I. Upaya Pencapaian Ketahanan Pangan dan
Gizi 2020-2024 Melalui Pengurangan Susut
Pangan

Ir. Doddy Izwardy, MA (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya
Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan/Board JP2GI)
Pangan dan Gizi adalah pembahasan penting terutama di zaman serba sulit dan banyak
bencana alam dan non-alam di Indonesia, karena terjadi perubahan tatanan yang ada. Gizi
secara spesifik,30% dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, dan angkanya tidak pernah
menggembirakan. Contohnya, ASI Eksklusif murni. Angkanya dari 2013-2018 cuma naik 1%
menjadi 37%.
Hari Pangan Sedunia 2020 memiliki tema: Grow, Nourish, Sustain, Together - Our Actions
are Our Future (tumbuh, pelihara, lestarikan). Penekanannya adalah transformasi sistem
pangan. Menurut Hippocrates, “If we could give every individual the right amount of
nourishment and exercise, not too little and not too much, we would have found the safest
way to health.” Berkenaan dengan gizi, hal ini berarti sistem produksi, penyimpanan dan
transportasi, pengolahan dan gizi masyarakat, sistem pemasaran dan penjualan makanan,
serta pola konsumsi makanan yang tepat dan tidak boros. Masalah utama: Salah satu
komponen sistem pangan yang perlu diperbaiki adalah dengan mengurangi susut pangan
(food
loss).
Terdapat
90%
kerusakan jumlah
dan gizi makanan
yang terjadi dari
proses
produksi
hingga penjualan.
Hal ini terjadi di
negara-negara
Asia Selatan dan
Asia
Tenggara
termasuk
Indonesia.
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Rantai Pasok Pangan
Hal yang menjadi permasalahan dalam rantai pasok pangan adalah sistem produksi,
penyimpanan
dan
distribusi,
pengolahan
dan
pengemasan,
ritel
dan pasar. Hal ini
juga
akan
mendorong
pencapaian
17
Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan,
khususnya
Tujuan
12. Dampak outcome
dari gizi dan kesehatan bagaimana kualitasnya akan terlihat. Sistem pangan perlu dilihat
berdasarkan konsep secara keseluruhan. Lingkungan pangan dan rantai pasok pangan
perlu dilihat langkah-langkahnya dalam suatu langkah besar. Apa yang terjadi di dalam
rantai pasok pangan mulai dari yang tradisional hingga modern, dari SDGs yang bersifat
global hingga menjadi sebuah sistem.

Transformasi Sistem Kebutuhan Pangan
Jika sistem pangan
ditekankan
pada
SDGs, maka terlihat
relevansinya,
karena ini akan
berdampak secara
komprehensif
tentang bagaimana
pendekatan untuk
sistem kebutuhan
pangan dilakukan.
Jika dilihat, ada
Kemenko
Kemaritiman
dan
Investasi yang bertanggung jawab pada kemaritiman dan ikan, juga Kemenko
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang berkoordinasi tentang penanganan
masalah kesehatan. Jika bicara tentang ketahanan pangan dan gizi maka juga akan
berbicara tentang susut pangan. Kementerian-kementerian ini sudah ada dalam Peraturan
Presiden di dalam kegiatan yang dilakukannya.

Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG)
Sudah ada 5 pilar Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) yang berbicara
tentang sistem pangan dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu (1) perbaikan gizi
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masyarakat; (2) peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam; (3) peningkatan
pengawasan
mutu
dan
keamanan
pangan;
(4)
peningkatan
perilaku
hidup
bersih dan sehat (PHBS), dan (5)
koordinasi
pembangunan
pangan dan gizi. (Pasal 12 Ayat
5 tentang pilar RAN-PG) Untuk
penanganan stunting misalnya,
perlu dilihat baik di hilir maupun
di hulu. Di hulu dari nasional,
provinsi,
dan
kabupaten,
perjalanan masih tertatih dalam koordinasi pangan dan gizi untuk upaya-upaya yang ada di
sini, dengan demikian keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan dalam berbagai
gerakan mampu menjembatani. Diharapkan JP2GI, selain sebagai think-tank, juga sebagai
pemimpin dalam gizi dan mengatasi masalah nutrisi seperti stunting, dsb.

Kebijakan strategis pangan dan gizi
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan
Gizi, dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
Pemangku Kepentingan Untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang
berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berketahanan. Sebagai
Kebijakan Strategis terjadi benturan-benturan dalam pelibatan multi-stakeholder, sehingga
kemudian harus dikembalikan kepada penanggung jawab kebijakan tersebut. Misalnya, di
provinsi, ada program stunting yang penanggungjawabnya adalah Kemendagri, sehingga
kalau kita bicara program pangan, maka gizi bisa masuk di sana. Jadi, yang masuk
seharusnya bukan pemberian makanan, namun mengajarkan masyarakat bagaimana tidak
membuang makanan. Selama ini yang terjadi, adalah sama-sama pemberian makanan,
sehingga akhirnya makanan terbuang di mana-mana, sehingga aksi yang ada masih belum
tepat. Hal yang diupayakan
adalah membuka dialog apa
yang
dilakukan
oleh
kementerian-kementerian yang
ada, yang terpenting adalah
susut pangan, yang menjadi
hambatan kita. Karena terlalu
besarnya
susut
pangan
sehingga petani kita tidak bisa
mendapatkan keuntungan yang
maksimal.

Mainstream
Pembangunan Gizi Multi-Sektoral
Kita juga punya Pedoman Gizi Seimbang dari Kemenkes, namun ada keterkaitan erat antara
Ketahanan Pangan dan Gizi dengan Edukasi Gizi Masyarakat. Timbal balik multisektoral ini
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bisa dilihat untuk koordinasi berbagai program terkait. Misalnya terkait Pedoman Gizi
Seimbang (Permenkes Nomor 41 Tahun 2014). Dalam hal ini apakah susunan makanan
sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan
kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan,
aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal.
Dalam 10 Pesan Gizi Seimbang dapat dikaji lebih lanjut: (1) Syukuri dan Nikmati Aneka
Ragam Makanan; (2) Banyak Makan Sayuran dan Cukup Buah-Buahan; (3) Konsumsi Lauk
Pauk Berprotein Tinggi; (4) Konsumsi Aneka Ragam Makanan Pokok; (5) Batasi Konsumsi
Pangan Manis, Asin, dan Berlemak; (6) Biasakan Sarapan Pagi Sebelum Aktivitas; (7)
Minum Air Putih yang Cukup dan Bersih; (8) Baca Label pada Kemasan Pangan; (9) Cuci
Tangan Pakai Sabun dengan Air Bersih Mengalir; (10) Olahraga Teratur dan Pertahankan
Berat Badan Normal. Kesulitan yang terjadi, sebagai contoh dalam tantangan mengatasi
gula, garam, lemak, di mana BPOM harus terlihat dalam keamanan pangan. Hal semacam
ini yang harus bisa dibumikan (down-to-earth) yang harus ditekankan dalam berbagai
kegiatan.

Penyebab Masalah Gizi
Perlu ditangani yang menjadi permasalahan dasar (basic causes), bukan saja indirect
causes. Hal ini perlu diperhatikan terus-menerus, sehingga kita lari ke akar masalahnya saja.
Bagaimana sensitif gizi bisa terjadi, sehingga susut pangan bisa diatasi sekian persen saja,
maka bisa mengatasi hal-hal seperti inadequate dietary intake dan diseases. Apabila hanya
berfokus pada yang di atas saja, maka permasalahan tidak akan selesai. Maka, diharapkan
ada formulasi yang bisa diberlakukan untuk menjembatani dialog para pemangku
kepentingan untuk mengatasi masalah gizi, jadi bagaimana bisa menggerakkan nutrition
sensitive ini dengan melihat konteks yang pasti akan berdampak pada nutrition status. Jadi,
kalau ingin menurunkan stunting 14%, dengan mengatasi basic causes maka akan cepat
mengatasi masalah gizi ini. Kalau penekanan hanya indirect causes, maka akan berat
karena daya beli
masyarakat
yang rendah.
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Transformative Twelve
Ada contoh dari
World Economic
Forum (WEF), di
mana harus ada
inovasi.
Jadi
harus ada inovasi
untuk mengatasi
tantangan
di
sektor pangan.
Inovasi semacam
ini yang harus
diangkat
ke
pemerintah,
seperti misalnya di bidang food sensing technologies for food safety, quality, and traceability,
penggunaan big data untuk analisis lanjut misalnya tentang zinc, dsb.

Visi untuk Transformasi
Mengurangi susut pangan
Bagaimana bisa mengurangi susut pangan, kelebihan berat, dsb. juga dapat dilakukan
sebagai dampak sistem pangan 2030. Hal yang perlu dilakukan adalah mengubah bentuk
permintaan. Misalnya teknologi untuk keamanan pangan, kualitas, dan ketulusuran, telah
dilakukan oleh 30-50% konsumen dalam pengembangan pemindaian pangan untuk
menentukan tanggal kadaluarsa agar mengurangi susut pangan secara nyata sebesar 57%.

Nutrigenetika untuk personalisasi gizi
Contoh
untuk
nutrigenetika
untuk
personalisasi
gizi,
misalnya
ada
10-15%
populasi
yang
kelebihan berat
badan (250-370
juta
jiwa)
mengikuti
rencana
gizi
pribadi
pada
2030
untuk
mengurangi populasi yang kelebihan berat badan sejumlah 1-2% dengan diet dan gizi yang
disusun per individu.
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Mempromosikan hubungan rantai nilai
Misalnya dengan Internet of Things (IoT) untuk rantai pasokan waktu nyata, transparansi
dan ketelusuran, dimana 50-75% rantai pasok di negara berkembang dikendalikan oleh IoT.
Hal ini dapat mengurangi susut pangan sekitar 1- 4%, yang dilakukan dengan mengelola
kondisi lingkungan seperti transportasi waktu nyata (misalnya suhu, kelembaban, gas) dan
pengelolaan waktu simpan yang lebih baik.
Kemampuan pelacakan yang diaktifkan dengan blockchain. Setengah dari rantai pasok
dunia dilacak dengan blockchain sehingga mengurangi susut pangan sekitar 1-2%. Dalam
hal ini peningkatan efisiensi rantai nilai disebabkan oleh kolaborasi yang meningkat serta
visibilitas data.

Rekomendasi Sistem Pangan Berkelanjutan
Ada 5 strategi dan rekomendasi transformasi sistem pangan berkelanjutan, yaitu:
1. Komitmen internasional dan nasional untuk beralih ke pola makan sehat
2. Reorientasi prioritas pertanian dari produksi makanan dalam jumlah besar untuk
menghasilkan makanan sehat
3. Meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan menghasilkan luaran
berkualitas tinggi
4. Tata kelola tanah yang kuat dan terkoordinasi dengan lautan
5. Selarasnya dengan setidaknya separuh kehilangan dan pemborosan makanan
SDGs global.
Terkait Strategi ke-5, bagaimana caranya menjadi penting. Dalam hal ini dilakukan
peningkatan investasi dalam infrastruktur pasca panen ( teknologi pemrosesan a.l.
pengeringan dan pengemasan). Selain itu, kerja sama antara berbagai pelaku dalam sistem
pangan untuk mengkaji sumber-sumber kehilangan dan pemborosan pangan serta
mengembangkan target, misalnya Save Food Initiative untuk mengembangkan kebijakan,
strategi, program, strategi pembiayaan untuk mengurangi kehilangan dan pemborosan
pangan. Caranya dengan secara kolektif membuat fasilitas penyimpanan pengembangan
infrastruktur dan teknologi pengolahan makanan serta investasi dalam rantai dingin. Selain
itu, produsen perlu melakukan investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan layanan
penyuluhan yang dibutuhkan bagi petani dan keterlibatan perempuan dalam pasca panen.
Hal lain yang diperlukan adalah peningkatan kampanye yang mempromosikan kehilangan
dan pemborosan pangan juga perlu disampaikan secara terus-menerus.

Pernyataan Menarik
Selama ini kita fokus pada memberi pangan, tetapi melupakan berapa pangan yang dibuang,
padahal itu yang paling penting. Jika kita bisa mengoptimalkan berapa pangan yang
dibuang, maka kita bisa mengurangi berapa pangan yang harus diberikan, sehingga kita
bisa mengalihkan pangan itu untuk keperluan lain yang lebih mendukung keberlangsungan
pangan.
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Diskusi
Terkait transformasi sistem ketahanan pangan, cara mengurangi kehilangan dan
pemborosan pangan, serta tindakan konstruktif untuk ketahanan pangan dan gizi
Pendekatan pertama dilihat dari SDGs dan dunia internasional. Pada 2019 Lancet menulis
12 langkah transformasi, misalnya lewat IoT. Contoh, mangga, untuk melihat susutnya, kita
minta bantuan kepada para pemangku kepentingan. Jadi, pada saat melimpahnya pangan,
kita juga bisa melihat dari mentah dipetik, matang, hingga jadi jus, padahal jus tidak
direkomendasikan. Jadi perlu dilihat ketersediaannya, distribusinya, output system itu kita
perlu jaga di rantai pasok agar pangan tidak rusak atau hilang di perjalanan. Selama ini,
hanya baru bicara saja jangan buang makanan. Kalau diukur dari angka kecukupan gizi
yang dianjurkan, maka akan kelihatan. Akhirnya yang terjadi adalah ada kelompok rentan
yang tidak mendapatkan kecukupan gizi, petani tidak mendapatkan untung, dan industri
yang sudah banyak berinvestasi juga tidak mendapatkan keuntungan maksimal. Penelitian
Gustaffson (2011), sepertiga pangan di seluruh dunia hilang atau susut, dan apabila
mengatasi susut tersebut bisa didapatkan tiga kali lipat keuntungan, yaitu pada keamanan
pangan dan zat gizi, peningkatan pendapatan yang lebih tinggi bagi petani dan pelaku rantai
pasok, serta lingkungan yang asri (green environment). Semoga pemikiran ini bisa down-toearth di sentra-sentra yang menghasilkan ikan, buah dan bahan pangan lainnya.
Pentingnya mengetahui persentase makanan yang dikonsumsi masyarakat sehingga
bisa tepat memilih jenis bahan makanan yang diberikan agar tidak terbuang
Di Rumah Sakit, tingkat penerimaan makanan cukup tinggi, sehingga banyak makanan
terbuang. Jika dilakukan kunjungan kamar untuk menanyakan makanan seperti apa yang
diinginkan, sebenarnya sama dengan rantai pasok pangan.Karena di Rumah Sakit perlu
menangani beragam penyakit, maka jenis makanan yang diberikan perlu mendekati harga
yang diberikan serta memenuhi preferensi pasien. Ini harus dilakukan analisis. Adanya
diskusi mengenai food recall makanan dan jumlah yang dikonsumsi, bisa mengatasi.
Makanan yang tidak dimakan pasien memang cukup besar. Ini pernah menjadi kajian di satu
rumah sakit. Kalau menyangkut susut dan kehilangan pangan bisa terlihat dengan teknologi,
maka bisa menjadi sumbangan rumah sakit untuk mengatasi susut atau kehilangan pangan.
Hal yang perlu diukur adalah bagaimana makanan berkualitas, dan meski sedikit bisa
berdampak bagi pasien.
Kecocokan program yang dilakukan dengan ketahanan pangan, cara mengeluarkan
signature pangan per daerah, misalnya NTT dengan jagung dan kopi
Sebenarnya kita harus hidup di pangan lokal. Misalnya di NTT, lebih banyak mengonsumsi
jagung sesuai kebiasaan di NTT, begitu juga dengan Papua. Satu-satunya cara adalah kita
kembali ke ketersediaan pangan di suatu daerah, dan pengaruhnya pada konsumsi.
Program yang dilakukan untuk ketahanan pangan suatu daerah, sumber karbohidrat bukan
hanya dari beras, tetapi juga jagung, dsb. Ini harus ada kampanye ketahanan gizi, ada faktor
yang memengaruhi daya beli dan pemilihan pangan. Jika terjadi bencana alam atau
kelaparan, mereka sudah bisa mempersiapkan seperti apa. Dalam distribusi pangan rumah
tangga, kopi bisa diperlakukan sebagai income generating, bukan makanan pokok. Produksi
kopi dan jagung bisa dibuat berbagai olahan untuk menjaga ketahanan pangan, sehingga di
dalam Perpres 83/2017, kebijakan yang ada sangat menguatkan adanya rantai pasok tadi.
Hal ini memang masih perlu banyak kajian terutama untuk food nutrition and innovation
research untuk pengembangan lebih lanjut.
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II. Konsumsi Pangan Masyarakat dan Masalah
Susut Pangan serta Upaya Pencegahannya

Nunik Kusumawardani, PhD (Anggota Riset dan Pengembangan DPP Persagi 20192024)

Permasalahan terkait Food System dan Susut Pangan secara
Global
Komponen sistem pangan yang
saat ini ada, intinya mencakup 5
komponen, yaitu Organisasi
Sosial, Sains dan Teknologi,
Lingkungan Biofisik, Kebijakan,
dan Pasar. Semua komponen ini
memiliki aspek yang menjadi
bagian penting dalam sistem
pangan.

Begitu
kompleksnya
sistem pangan di
dunia, hal ini lebih
difokuskan dalam
menghadapi
kompleksitas,
maka kita bisa
fokus ke 4 aspek
utama. Dalam hal
ini
1. Mengenali
berbagai
efek yang ada dalam sistem pangan, antara lain dengan rantai pasok pangan
termasuk input dan produksi, pengolahan dan distribusi, serta konsumsi dan
sampah, dengan mempertimbangkan konteks biofisik, sosial, dan institusional.
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2. Mempertimbangkan seluruh domain (misalnya kesehatan, lingkungan, sosial,
ekonomi, perdagangan) dan dimensi (kualitas, kuantitas, distribusi dan ketahanan)
dari efek-efek tersebut,
3. Mempertimbangkan dinamika sistem dan kompleksitasnya, misalnya heterogeneity
terkait manusia dan biofisik serta interdependensi yang ada, dengan dinamika
seperti umpan balik dan adaptasi yang dilakukan, ditambah dengan berbagai hal
yang memengaruhinya, serta
4. Memilih metode yang tepat untuk analisis dan sintesis, dengan memperhitungkan
asumsi dan batasan riset yang ada, dengan data yang tepat serta pengukuran yang
tepat sehingga menghasilkan informasi yang valid.

Susut pangan dan sampah pangan
Susut pangan didefinisikan sebagai “penurunan kuantitas atau kualitas pangan” baik
untuk produk pertanian ataupun perikanan yang dimaksudkan untuk konsumsi
manusia namun tidak dimakan oleh manusia atau mengalami penurunan dalam
kualitas yang tercermin dalam nilai gizi, ekonomi, ataupun keamanan pangan.
Salah satu bagian terpenting dalam susut pangan adalah sampah pangan, lebih karena
perilaku, yaitu pembuangan atau penggunaan alternatif (bukan untuk dimakan)
produk pangan untuk konsumsi manusia, yang disebabkan oleh pilihan atau pangan
dibiarkan rusak atau kadaluarsa sebagai akibat dari pengabaian.
Studi di Swedia menunjukkan bahwa sampah pangan terutama dari buah dan sayuran, yaitu
37% di India, atau 55% untuk Afrika Utara, Asia Barat dan Tengah, serta dari umbi-umbian
yaitu 33% untuk Afrika Utara, Asia Barat dan Tengah, dan 60% untuk Amerika Utara dan
Oceania. Studi di 5 negara terlihat perbedaan sampah makanan rumah tangga, misalnya
yang tertinggi di Turki adalah dari buah-buahan, sedangkan di Belanda untuk produk susu
dan telur (Parfitt et al., 2009).
Penyebab utama susut pangan berfokus di semua tahapan. Ada kontribusi dari semua
aspek terkait susut pangan. Misalnya dari Pertanian atau produksi terkait penyimpanan,
transportasi, serta pengemasan dan penanganan produk. Dari Pengolahan Pangan, terkait
dengan proses di industri pangan olahan. Dari Penjualan misalnya terkait kondisi pasar dan
penempatan pangan. Sementara dari Konsumen, adalah perilaku konsumen terkait bahan
mentah, dan perilaku konsumen yang paling banyak menyebabkan terjadinya sampah
pangan. Sementara kejadian susut pangan paling banyak terjadi di saat produksi dan
pengolahan pangan hingga siap dikonsumsi. Di Indonesia, mengingat proses penyimpanan
yang kerap kurang baik atau tidak tepat termasuk dalam transportasi serta teknologi
optimalisasi nilai pangan termasuk bahan mentah, banyak sekali bahan pangan yang
akhirnya menjadi terbuang.
Berbagai sektor seharusnya terkait dan terlibat langsung dalam upaya mengurangi food loss,
yaitu pertanian, perikanan, lingkungan termasuk transportasi; dan food waste seperti industri
pangan, ritel ataupun usaha bisnis makanan lainnya. Untuk aspek Konsumsi, pangan bisa
dimanfaatkan untuk komunitas yang membutuhkan, sehingga tidak terbuang. Oleh sebab
itu, perlu ada kampanye agar timbul lebih banyak kesadaran tentang sampah pangan serta
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pemenuhan gizi. Perlu ada kesadaran untuk hanya mengambil makanan sesuai dengan
kebutuhannya saja.

Dampak Susut Pangan terhadap Status Gizi dan Kesehatan
Susut pangan sangat berdampak pada kualitas pangan, khususnya nilai gizi. Hal ini
berpengaruh sejak bahan pangan mentah diproduksi hingga siap dikonsumsi. Selain nilai
gizi, food handling yang kurang baik juga akan berpengaruh terhadap keamanan makanan
menjadi berkurang. Konsumsi pangan tersebut dapat menyebabkan beberapa kondisi
kesehatan yang tidak baik. Karena adanya susut pangan dan sampah pangan yang cukup
tinggi, maka ada kemungkinan berkurangnya akses terhadap pangan bergizi yang dialami
oleh komunitas tertentu yang tidak atau kurang memiliki akses terhadap pangan bergizi.
Apabila akses berkurang, maka kemungkinan terjadi peningkatan kekurangan
mikronutrien yang besar dan bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang pada balita,
juga menyebabkan sejumlah penyakit tidak menular kepada orang dewasa. Status gizi
kelompok rentan adalah dampak cukup tinggi dari susut dan sampah pangan. Hal ini dapat
berdampak pada imunitas masyarakat yang kurang baik serta mudah terkena sejumlah
penyakit infeksi. Studi di Kenya, India, dan Kamerun menunjukkan bahwa penanganan
atau pencegahan kehilangan nilai gizi dapat berdampak pada proporsi balita yang terpenuhi
pemenuhan kebutuhan nilai gizinya seperti Vitamin C, Besi, dan Zinc (Paratore et al., 2018).

Metode pengukuran susut pangan
Sejumlah metode untuk mengukur susut pangan dapat dilakukan misalnya:
● Disaggregated self-reported measures of losses - dengan mengumpulkan
pengukuran volume dan nilai susut pangan yang ada di berbagai sektor dan berbagai
proses, seperti saat panen, penggilingan, pengemasan, transportasi, dsb.
● Susut berdasarkan kategori - dengan mengumpulkan data dari petani, pedagang
besar, dan pengolah pangan terkait kualitas yang berdasarkan koefisien kerusakan
yang ada pada komoditas pertanian. Koefisien kerusakan ini membuat kita bisa
menentukan kategori yang luas untuk hasil panen dan membantu kita bisa
menghitung nilai ekonomi dari berbagai kualitas berdasarkan kategori ini.
● Susut berdasarkan atribut komoditas - dengan mengambil informasi tentang
berbagai jenis atribut komoditas seperti ukuran, cacat, pecah/retak, dan sebagainya,
serta menentukan nilai penalti harga yang berhubungan dengan jenis kerusakan
tersebut. Dengan demikian, kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor tertentu yang
mengurangi nilai komoditas dan menghitung susut kualitas pangan berdasarkan
kondisi pasar.
Metode untuk mengurangi
sampah pangan lebih disukai
apabila dapat dilakukan dari
sumber atau hulu produksi
pangan tersebut sehingga bisa
mengurangi jumlah surplus
pangan yang mungkin terjadi.
Cara lainnya adalah dengan
memberi makan orang yang
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kelaparan dengan mengadakan bank pangan, dapur umum, tempat perlindungan, dan
sebagainya. Mengolah pangan menjadi pakan hewan, serta penggunaan untuk industri.
Sisanya kemudian dapat dimanfaatkan untuk kompos, dan yang terakhir adalah dibuang ke
Tempat Pembuangan Akhir baik untuk ditimbun atau dibakar.

Pola Konsumsi Pangan/Diet di Indonesia
Rata-rata orang di Indonesia, berdasarkan Survei Konsumsi Makanan di Indonesia Tahun
2014, mengonsumsi 257,7 gram/hari untuk serealia (yang didominasi beras sebesar 76%),
ikan 78,4 gram/hari (yang terbanyak adalah ikan laut yaitu sebesar 54%), sayuran 57,1
gram/hari (terutama sayuran daun), kacang-kacangan 56,7 gram/hari (didominasi kacang
kedelai dan olahannya sebesar 93%), daging 42,8 gram/hari (terutama unggas sebesar
68%), buah 33,5 gram/hari (terutama pisang 48%), dan umbi-umbian 27,1 gram/hari
(didominasi singkong 40%).

Ringkasan
Masalah
susut
pangan
berdampak pada pembangunan
berkelanjutan,
pembangunan
kesehatan, lingkungan, akses
pangan, dan kualitas SDM.
Indonesia mengalami masalah
dalam aspek perilaku diet atau
makan dan kualitas pangan
serta akses pangan, sehingga
tantangan untuk mengatasinya
cukup besar. Oleh karena itu,
perlu adanya intervensi untuk pencegahan secara terintegrasi melalui pendekatan
multisektoral, multidisiplin, dan multi-level, serta diperlukan intervensi berbasis
setting, media, peran serta masyarakat, pendidikan atau edukasi untuk peningkatan
kesadaran, serta riset dan pengembangan, termasuk dukungan teknologi dan inovasi di
bidang pangan dan gizi yang juga ditunjang oleh dukungan kebijakan dan regulasi.
Penilaian sistem pangan dapat dilakukan dengan mengenali efek di seluruh sistem pangan
yang akan dinilai; mempertimbangkan ranah kesehatan,lingkungan, sosial, budaya, dan
ekonomi, dimensi kualitas, kuantitas, distribusi, dan ketahanan; memperhitungkan dinamika
dan kompleksitas sistem, termasuk heterogenitas, saling ketergantungan, dan kemampuan
beradaptasi; memilih metode yang tepat untuk melakukan penilaian.
Peran ahli gizi dalam pencegahan susut pangan adalah menjaga kualitas pangan dalam
setiap tahap pengelolaan bahan makanan, memasukkan strategi pencegahan susut pangan
dalam manajemen makanan institusi, edukasi individu dan kelompok dengan konseling atau
penyuluhan, serta pengembangan teknologi dan inovasi di bidang pangan.

88

Diskusi
Food loss and waste adalah isu baru, apakah hal ini diajarkan di kampus-kampus, jika
ingin menyisipkan materi ini bagaimana caranya, dan apakah perlu untuk melibatkan
organisasi profesi terkait masalah ini?
Salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait susut pangan adalah dengan
pemberian materi semacam ini. Materi ajar seperti ini ada di poltekes gizi atau S1 gizi di
berbagai universitas memang fokusnya belum khusus ke arah food loss and waste, tetapi
lebih ke arah manajemen pengolahan makanan institusi atau porsi besar seperti rumah sakit,
restoran, asrama, pesantren, dan sebagainya. Ada satu ukuran, kita harus menilai berapa
banyak sisa makanan hari itu. Hal ini perlu dikombinasi dengan meningkatkan intake yang
otomatis untuk mengurangi sampah. Kalau harus masuk kurikulum, memang harus
diusulkan, tetapi hal ini bisa dimasukkan di dalam rincian bahan ajar, termasuk kerja sama
dengan organisasi profesi yang memberikan panduan terkait materi ajar.
Perilaku konsumen penyebab terjadinya susut pangan. Strategi seperti apa yang bisa
dilakukan untuk mengubah perilaku konsumen?
Kalau untuk mengubah perilaku memang tidak bisa instan. Ada banyak faktor yang saling
berkaitan, sehingga perlu ada pendekatan multidisiplin yang bisa dilakukan dengan berbagai
cara, misalnya dengan edukasi, kampanye, penyuluhan. Namun hal ini tidak akan memiliki
efek yang cukup kuat tanpa ditunjang dukungan kebijakan dan regulasi, termasuk dari sektor
industri dan penyelenggara pengolahan pangan, jadi harus dari semua aspek sehingga bisa
lebih optimal. Hal semacam ini juga dapat mulai ditanamkan sejak mulai kecil dalam
pendidikan keluarga. Perlu juga mass-campaign, juga dukungan di tempat kerja untuk tidak
membuang makanan atau bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Lingkungan yang mendukung
juga bisa membentuk perilaku secara lebih optimal terkait susut pangan dan membuat
keputusan terkait kesehatan yang lebih pas.
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III. Pengembangan Distribusi Produk Olahan
Perikanan

Ir. Budhi Wibowo (Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk
Perikanan Indonesia [AP5I])

Konsumsi Makanan, Susut Pangan, dan Susut Nilai
Data dari Asosiasi
Rantai
Pendingin Indonesia (2019)
menunjukkan
konsumsi
makanan berpendingin adalah
makanan laut, yaitu 3,9 juta ton
per tahun, dan diikuti buah dan
sayur 2,4 juta ton per tahun,
unggas 1,9 juta ton per tahun,
produk susu 1,2 juta ton per
tahun, dan daging sapi 0,5 juta
ton per tahun.
Data dari sumber yang sama menunjukkan susut nilai untuk produk pangan adalah sejumlah
Rp280 triliun, dengan kejadian susut pangan dan sampah pangan terjadi di berbagai tahap
antara produksi hingga konsumsi. Susut pangan dan sampah pangan pada tahap produksi
mencapai 32% dengan susut nilai Rp89,6 triliun, pada tahap penanganan dan penyimpanan
mencapai 37% dengan nilai Rp103,6 triliun, pada tahap pengolahan 3% dengan nilai Rp8,4
triliun, pada tahap distribusi dan pemasaran 15% dengan nilai Rp36,4 triliun, dan pada tahap
konsumsi mencapai 13% dengan nilai Rp36,4 triliun.

Mata Rantai untuk Produk Olahan Perikanan
Dari petani atau penambak dan nelayan dikumpulkan oleh pengepul kemudian masuk ke
penyimpanan sementara atau industri pengolahan, kemudian masuk ke penyimpanan
produk industri, dikirimkan/ditransportasikan untuk masuk ke industri ritel atau distributor
sebelum masuk ke konsumen.
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Komoditas perikanan adalah
perishable atau mudah rusak
sehingga dari waktu ke waktu
cenderung turun kualitasnya
setelah panen. Penurunan
yang sangat pesat biasa terjadi
di saat distribusi, sehingga
para
pelaku
industri
pengolahan perikanan ini perlu
berupaya
mempertahankan
mutu dan nilai gizi agar tidak
merosot secara cepat atau tajam.
Agar produk olahan perikanan dapat didistribusikan lebih luas, dan untuk mempertahankan
mutu dan nilai gizi, perlu dilakukan sejumlah cara pengawetan olahan perikanan. Cara-cara
alternatif pengawetan tersebut, adalah
● pengeringan (plus penggaraman) - contohnya ikan asin, ikan kering tanpa
penggaraman,
● pengasapan (plus penggaraman) - contohnya ikan asap dengan asap murni, ada
juga pengasapan dengan penggaraman,
● pengalengan - bisa tahan bertahun-tahun, dan
● Pembekuan atau pendinginan - bisa paling banyak didistribusikan tetapi perlu sarana
pendukung.
Produk olahan dengan cara pengeringan, pengasapan ataupun pengalengan menjadi
pilihan karena cara pendistribusiannya mudah dan murah, tetapi permasalahannya, tidak
semua jenis ikan bisa atau cocok untuk dikeringkan, diasinkan, diasap, atau dikalengkan.
Masalah berikutnya terjadi perubahan tekstur dan rasa sehingga tidak semua orang suka
dengan tekstur dan rasa ikan tersebut.
Ikan yang dibekukan
bisa disimpan dalam
jangka waktu lama
selama suhu dijaga
tetap di bawah nol
derajat Celcius agar
tidak
mengurangi
kualitas dan nilai gizi.
Dengan
cara
demikian, ikan masih
bisa didistribusikan
secara luas. Ikan
kalau didinginkan di
bawah 0, Terutama di bawah minus 18 derajat Celcius, bakterinya tidak akan tumbuh
sehingga awet, bahkan hingga dua tahun, tidak akan ada masalah. Pembekuan atau
pendinginan menjadi pilihan pendistribusian ikan secara luas, namun hal ini memerlukan
sarana-sarana distribusi yang tidak mudah. Program Gemarikan masih belum banyak
menyentuh produk-produk ikan beku.
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Update Kondisi Pasar Terkini
Pasar untuk food service seperti hotel, restoran, kafe, dan katering, menurun sangat tajam
atau sekitar 80%. Meskipun saat ini sudah membaik namun masih pada posisi 60%
dibandingkan sebelum masa pandemi. Pasar untuk ritel atau konsumen akhir baik lewat
riteler atau supermarket maupun penjualan daring stabil bahkan ada yang tumbuh sekitar
30%. Permintaan produk-produk siap saji dan siap masak juga meningkat dengan pesat.
Industri Pengolahan Perikanan sedang melakukan perubahan perpindahan dari pasar food
service dengan memperbanyak penjualan ke ritel atau konsumen akhir, terutama untuk
produk siap masak dan siap saji. Produk ini biasanya diberi bumbu kabayaki, lada hitam,
teriyaki, bumbu kuning, Korean BBQ, dan sebagainya. Ini tidak mudah karena produk dan
kemasan harus diubah terkait perbedaan untuk pasar food service dan konsumen akhir.

Potensi Pasar Dalam Negeri untuk Produk Olahan Perikanan
Potensi Pasar Dalam Negeri untuk Produk Olahan Perikanan beku, atau makanan beku
pada umumnya sangat luas di Indonesia. Potensi pasarnya juga luas. Sebagai contoh, di
Tokopedia ada 31.000 produk makanan beku yang siap dipasarkan. Kendala yang dihadapi
adalah pengiriman, misalnya beli dari Jakarta untuk dikirimkan ke Surabaya atau sebaliknya
tidak bisa. Produk beku hanya disediakan pengiriman secara instan agar tidak rusak.
Bahkan untuk pengiriman dengan waktu yang disediakan, penggunaan perlengkapan
styrofoam membuat biayanya menjadi tinggi. Padahal potensi pasar dalam negeri untuk
produk olahan perikanan beku sangat luas, tetapi belum bisa tergarap dengan baik karena
terkendala transportasi untuk produk beku. Kendala ini bukan hanya untuk distribusi olahan
perikanan saja tetapi juga untuk produk beku lainnya.
Pengiriman dalam jumlah besar dalam bentuk tonase tidak terkendala karena bisa
menggunakan kontainer dan truk berpendingin dengan biaya yang tidak terlalu tinggi.
Permasalahannya adalah distribusi produk beku dalam jumlah sedikit dari produsen hingga
konsumen akhir. Baik untuk B2B dari pabrik ke distributor/reseller dengan jumlah puluhan
atau ratusan kilogram, ataupun untuk B2C dari pabrik/distributor/reseller ke konsumen akhir
(umumnya melalui penjualan online), pengirimannya menjadi sulit dan mahal. Pengiriman
dengan menggunakan styrofoam ditambah dengan es kering (dry ice) menjadi mahal dan
tidak bisa bertahan terlalu lama. Oleh sebab itu, perlu tersedia layanan transportasi
berpendingin yang bersifat dari pintu ke pintu, namun tanpa styrofoam, untuk
pengiriman dalam jumlah sedikit. Artinya, angkutannya sudah berpendingin.

Pengiriman Port-to-Port dan Door-to-Door untuk Produk
Makanan Beku
Untuk pengiriman Port to Port untuk produk makanan beku, perlu membangun jalur
distribusi produk makanan beku dengan menyediakan alat transportasi seperti kereta,
truk, dan kapal, yang mempunyai sarana penyimpanan produk beku (kontainer atau
penyimpanan portabel berpendingin) yang bisa digunakan untuk menerima layanan
pengiriman dalam jumlah sedikit. Selain itu, juga perlu tersedia adanya penyimpanan
beku atau kontainer berpendingin untuk kebutuhan penyimpanan sementara di Port. Port di
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sini, bukan hanya pelabuhan, tetapi juga bisa diartikan stasiun atau lainnya yang berfungsi
sebagai hub transportasi atau pengiriman produk beku. Untuk Port to Door atau ke
konsumen perlu menggunakan insulated box atau bag sehingga tahan beberapa jam tanpa
mengalami penurunan kualitas.
Indonesia perlu mendesain sistem distribusi produk dingin yang sifatnya port-to-door, yaitu
gabungan port-to-port dan port-to-door, dalam jumlah sedikit dan tanpa perlu menggunakan
styrofoam, baik oleh satu perusahaan atau kerja sama antar perusahaan. Kalau hal ini
tersedia, ada puluhan ribu produk beku atau dingin yang bisa didistribusikan ke seluruh
Indonesia. Diharapkan, setiap posyandu dapat memiliki lemari pendingin dengan produk
olahan ikan yang siap saji atau siap masak untuk membantu menangani permasalahan
pemenuhan gizi bagi ibu dan anak terutama di bawah lima tahun.

Diskusi
Sosialisasi pendinginan ikan menggunakan es untuk mempertahankan mutu baik di
pasar, ataupun dari TPI ke pasar sudah dilakukan, namun dianggap menambah
pengeluaran. Selain itu dalam pemikiran konsumen, ikan yang diberi es menjadi tidak
segar. Bagaimana cara meningkatkan perilaku penggunaan es untuk menjamin mutu
serta mengubah perilaku pedagang dan konsumen?
Satu-satunya harus pakai rantai dingin. Hal ini perlu disosialisasikan terus-menerus. Produk
yang paling sehat atau bagus adalah produk segar di waktu panen, dan terjaga terus
mutunya dengan rantai dingin. Hal ini memang perlu sosialisasi dan edukasi. Produk dari
industri perikanan yang dijual di pasar lokal sering tidak laku, karena beku. Ada anggapan
produk beku ini jelek. Hal ini sulit. Padahal ikan dan udang segar yang kemudian langsung
dibekukan akan menjamin kualitasnya. Kita tidak bisa terlepas dari dingin untuk menjaga
kualitas produk dan nilai gizi. Oleh sebab itu, sosialisasi terus-menerus bersama-sama harus
tetap dilakukan. JP2GI juga harus lebih aktif, harga es bisa semakin turun, atau jenis
alternatif es lain yang juga bisa lebih murah.
Garam adalah faktor penting dalam pembuatan ikan asin. Apakah kemurnian garam
dapat memengaruhi nilai ikan asin atau ada kategori garam yang baik untuk
pengawetan ikan asin?
Untuk ikan asin, saya tidak terlalu paham. Kadar garam pasti berpengaruh. Untuk ikan asin,
tidak perlu garam industri, jadi pakai garam lokal bisa, tetapi kadar garam, kebersihan
garam, akan berpengaruh pada ketahanan ikan asin tersebut.
Implementasi transportasi door-to-door perlu berapa lama, terutama mengingat
Indonesia adalah negara kepulauan?
Hal ini sebenarnya sudah lama disuarakan. Permasalahannya sudah disampaikan ke Menko
Maritim, Menko Ekuin. Sebenarnya, yang paling siap adalah PT Kereta Api, namun agaknya
pelaksanaannya masih mundur. Mereka juga mulai menyiapkan, bagaimana cara
menyediakan pengangkutan port-to-port, dalam bentuk kontainer sudah dapat diterima,
namun untuk jumlah yang kecil masih dalam proses. Semoga tahun ini sudah mulai bisa
terlaksana. Transportasi darat dan laut berpendingin yang didukung infrastruktur yang
memadai perlu ada, karena kalau transportasi udara akan menjadikan biaya ke konsumen
menjadi mahal. Hal ini bisa menjamin distribusi nasional untuk produk beku akan dapat
terfasilitasi dan terjadi peningkatan ekonomi.
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IV. Inovasi Teknologi dalam Mengatasi Food
Waste dan Food Loss dari Sumbernya

Muhammad Agung Saputra (CEO Surplus Indonesia)
Tagline Surplus Indonesia adalah “Safe food, save budget, save planet” yang
menghubungkan pelanggan dengan toko makanan yang memiliki makanan berlebih dan
akan dibuang jika belum terjual di penghujung hari, dengan diskon minimal 50%.
Harapannya, restoran yang masih punya makanan yang belum laku, bisa seluruhnya laku
terjual. Surplus Indonesia berawal dari komunitas atau social enterprise, dan dalam
kegiatannya masih lebih banyak mengupayakan pengurangan food waste. Di Surplus ada 2
jenis kegiatan, bisnis dan komunitas.

Permasalahan yang Dihadapi
Surplus ada, hadir tahun ini, karena ada populasi berlebih. Tahun 2020, di Indonesia ada
268 juta jiwa, dan 2030 menjadi 300 juta jiwa. Hal ini membuat pertanyaan bagaimana bisa
memberi makan 300 juta jiwa itu secara bersamaan jika tidak memiliki stok makanan akibat
disia-siakan. Jika akses pangan sulit, kekurangan atau krisis pangan, akan terjadi
kemiskinan, kriminalitas, karena makanan adalah kebutuhan primer manusia. Krisis pangan
akan menyebabkan gelap mata dan berpotensi menyebabkan kesulitan pada orang lain. Di
Indonesia, 13 juta ton makanan terbuang per tahun. Indonesia adalah negara kedua setelah
Arab Saudi yang berpotensi menghasilkan sampah makanan terbanyak di dunia (EIU, 2016).
Di Jakarta, ada sekitar 72% restoran yang memiliki makanan berlebih. Kalau dipilah dari
makanan berlebih tersebut, 35% dibuang (2-3kg makanan tidak terjual dibuang setiap hari
[Aksamala Foundation, 2016]), 40% diberikan kepada orang lain, 8% diolah kembali, 8%
dijadikan pakan ternak. Dengan menyia-nyiakan makanan, kita juga menyia-nyiakan energi,
air, dan tenaga manusia padahal prosesnya sangat panjang.
Oleh sebab itu, Surplus hadir untuk memberi solusi sebagai layanan Food Rescue App untuk
membeli makanan berlebih yang masih layak dari usaha makanan sebelum waktu tutup
dengan diskon selalu minimal 50%. Konsepnya adalah jual cepat, atau menghabiskan stok,
atau cuci gudang. Jika pelaku usaha selalu membuang makanan berlebih, Surplus
diharapkan mengurangi langsung dari sumbernya makanan yang sia-sia. Food Sharing,
barang yang sudah tidak dipakai, atau informasi lain antarpengguna Surplus juga bisa
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dilakukan di dalam Forum pada App. Visi Surplus adalah menciptakan lingkungan tanpa
food waste & food loss kurang lebih 20% di Indonesia pada 2030, serta mendukung
Sustainable Development Goals 2 (Zero Hunger), 12 (Responsible Consumption and
Production), 13 (Climate Change).
Dampak yang telah terjadi dalam 6 bulan, terdapat 850 lebih porsi makan terselamatkan di
Jabodetabek dan Bandung atau mencegah kerugian ekonomi Rp7juta, secara tidak
langsung berkontribusi mencegah 5.000kg sampah menjadi CO2 di TPA Bantar Gebang
dan Leuwigajah, sementara dari aksi sosial 70+kg beras telah disalurkan ke masyarakat
yang membutuhkan sebagai hasil 1 download yang dinilai dengan 1 porsi nasi.

Tantangan menyelesaikan permasalahan Food Waste
Tantangannya: permasalahan food waste masih kurang populer, pemilik bisnis belum
terbuka pemikirannya dan memilih membuang daripada menjual cepat, belum ada
dukungan regulasi atau punishment untuk food waste, dan belum menjadi budaya.

Komunitas Surplus
Memanfaatkan media sosial, kampanye sosial, diskusi dan eksperimen sosial. Kolaborasi
dengan komunitas lain untuk berbagi makanan. Ada program komunitas Surplus bekerja
sama dengan pebisnis yang memiliki makanan berlebih untuk membagikan makanan ke
warga kurang mampu. Kombinasi teknologi (aplikasi dan media sosial) dan komunitas
diharapkan selain mengikuti zaman juga membuat terjadi keberlanjutan.

Diskusi
Jam berapa limit harus masuk di aplikasi?
Di aplikasi disebutkan jam pengambilan. Misalnya toko tutup jam 10, dan pemilik upload jam
8-9, sebelum tutup. Kalau terlambat maka toko tutup. Memang harus cepat-cepatan, tetapi
keunggulannya tetap ada diskon minimal 50%. Sehingga meskipun ada penjualan online,
sisanya bisa dijual di aplikasi Surplus, dengan pengambilan oleh konsumen.
Bagaimana terjadi pembelian makanan yang 50%, apakah tidak rugi?
Ini adalah permainan mindset. Barang yang dijual adalah yang stoknya berlebih, bukan
ready stock. Daripada dibuang, rugi 100%, lebih baik terjual setengah harga. Ini tetap lebih
menguntungkan secara perbandingan. Biasanya pelanggan juga akan berpikir untuk
mendapatkan keuntungan ekonomis, sehingga diharapkan ada win-win-solution antara
penjual dan pembeli dalam pemanfaatan produk yang stoknya berlebih.
Apakah perlu intervensi model sama untuk rumah tangga?
Sumber food waste memang di pelaku usaha dan rumah tangga. Kalau pelaku usaha, ada
model dengan jual cepat, tetapi kalau di rumah tangga, kita tidak mematok harga, tetapi lebih
mendorong atau memberi saran untuk berdonasi. Di Aplikasi ada Forum, bisa upload
makanan berlebih, upload foto dan nomor telepon, jadi yang tertarik bisa menghubungi
langsung anggota tersebut dan disalurkan ke yang membutuhkan. Diharapkan hal ini juga
bisa mengurangi food waste di tingkat rumah tangga.
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V. Why Bin it If You Can Feed People in Need?
(Mengapa Makanan Harus Dibuang Jika Bisa
untuk Memberi Makan Orang yang Membutuhkan)

Eva Bachtiar (Co-Founder & CEO Garda Pangan)
Mungkin masih banyak masyarakat yang belum sadar kalau Indonesia adalah pembuang
sampah makanan kedua di dunia. Indonesia membuang 300kg makanan per tahun, setelah
Saudi Arabia dengan 427kg makanan per tahun, dan diikuti oleh Amerika Serikat dengan
227kg makanan per tahun.

Dampak Sampah Makanan
Dampak sampah makanan adalah kerugian ekonomi (uang dan sumber daya yang
terbuang seperti energi, tenaga buruh, bibit, dll.). Sampah makanan jika terbuang dan
tertumpuk di TPA juga mengeluarkan gas methane yang 23 kali lebih berbahaya dari
karbondioksida dan ikut berkontribusi dalam pemanasan global atau krisis iklim. Secara
lingkungan, dampaknya besar, karena 14% emisi karbon di seluruh dunia berasal dari
sampah makanan. Sementara itu, masih ada 19,4 juta orang di Indonesia masih kesulitan
mendapatkan pangan bergizi.

Garda Pangan sebagai Food Bank
Garda Pangan adalah social enterprise, dengan 2 tujuan besar yaitu: meminimalisasikan
sampah pangan (eradication of food waste) dan menyetarakan akses terhadap pangan
(relief hunger). Garda Pangan adalah salah satu food bank di Indonesia. Program banyak
sekali, yang melibatkan banyak pihak, sehingga harus dilihat dari berbagai perspektif.
Sebagai food bank, Garda Pangan melibatkan food rescue from hospitality industry and food
business and big events, gleaning on farm, food waste campaign dan advokasi untuk
kebijakan. Di saat sama ada unit bisnis juga, untuk menjamin keberlanjutan operasional.

Food rescue from hospitality industry and food business
Salah satu kegiatan food rescue from hospitality industry and food business, atau
penyelamatan makanan. Modelnya adalah bekerja sama dengan hotel, restoran, bakery,
distributor buah, dan sebagainya, yang biasanya punya makanan berlebih yang tidak terjual,

96
meskipun layak makan tetapi berpotensi terbuang, mungkin karena tidak standar atau hal
lain. Dengan model kemitraan ini, setiap hari kami menjemput pangan tersebut, kemudian
disortir, ada SOP untuk memastikan food safety and hygiene, sebelum didistribusikan ke
warga pra sejahtera di Surabaya dan sekitarnya. Alasan mengambil dari mitra hotel,
restoran, dan sebagainya itu karena mereka adalah sumber food waste terbesar, karena
produksi setiap hari, reguler, dan berskala besar.

Food rescue from big events
Penyelamatan makanan dari acara-acara besar yang berpotensi menghasilkan pangan
berlebih, seperti dari acara resepsi perkawinan, konferensi, festival, pesta ulang tahun, dan
sebagainya. Dengan memanggil Garda Pangan, sisa makanan ini juga bisa didistribusikan
ke warga prasejahtera yang membutuhkan. Acara-acara besar di Surabaya cukup banyak.
Rekor makanan berlebih yang pernah diselamatkan adalah hingga 500 porsi atau bahkan
bisa dipergunakan untuk satu acara lagi.

Gleaning on farm
Gleaning on farm, intinya mengumpulkan hasil tani di lahan yang ditinggal petani karena
tidak memenuhi standar pasar atau tidak ekonomis untuk dijual. Misalnya buah-buahan yang
tidak sesuai dengan standar pasar, mungkin tampilan tidak sempurna, ukuran terlalu kecil,
namun ini adalah potensi food loss. Karena pandemi, juga banyak komoditas yang harganya
terjun bebas, sehingga petani sakit hati karena keuntungan hasil penjualan bahkan tidak
bisa menutupi biaya panen, sehingga hasil tani banyak yang dibiarkan di lahan. Ada kerja
sama dengan beberapa petani di Jember misalnya, untuk membantu panen, ada yang untuk
dijual dan ada yang didistribusikan ke warga.

Creative Food Waste Campaign through social media and on the street
Individu di seluruh kalau diakumulasi juga bisa menghasilkan skala besar untuk rumah
tangga. Karena individu tidak mungkin dan tidak efektif untuk disapa satu-satu, maka jalur
kampanye dipilih untuk bisa menyasar banyak orang. Jadi, banyak cara untuk mengurangi
sampah makanan secara praktis diberikan dalam kampanye.

Policy advocacy
Di Indonesia, belum ada kebijakan yang menciptakan iklim untuk membantu mengurangi
food waste. Misalnya di Prancis, ada aturan semua supermarket tidak boleh membuang
makanan yang masih bisa dimakan, namun harus dimasukkan ke food bank atau
disumbangkan. Di Amerika Serikat ada pengurangan pajak untuk organisasi yang
mendonasikan makanan berlebih. Di Korea Selatan, ada denda terkait jumlah sampah
makanan yang dihasilkan, semakin banyak sampah makanan di skala rumah tangga,
semakin banyak pula yang harus dibayar. Di Indonesia belum ada, namun tantangannya
adalah tidak ada data menyeluruh terkait food loss dan food waste. Terakhir ada kerja sama
antara Bappenas, WRI, dan lain-lain, untuk penelitian skala nasional, sebagai masukan
untuk kebijakan.
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Garda Pangan sebagai Bisnis
Sebagai bisnis, ada beberapa hal yang dikerjakan, misalnya sustainable and responsible
food waste management service, Food Waste education and workshop, dan Ugly Produce
Business.

Food Waste Management Service
Food Waste Management Service ini berupa jasa layanan bagi perusahaan besar.
Biasanya, perusahaan besar akan meretur produk yang sudah mendekati tanggal
kadaluarsa. Misalnya beberapa bulan. Praktik umum di Indonesia, makanan seperti ini
biasanya akan dimusnahkan, dengan dibakar, dihancurkan, karena ada ketakutan barang
dijual kembali, dan jika didonasikan ada ketakutan yang diberi akan mendapatkan dampak
kesehatan. Makanan seperti ini jika didonasikan ke Garda Pangan, kami akan memastikan
makanan ini diterima oleh orang-orang yang membutuhkan dan dikonsumsi pada waktu
yang ditentukan. Sehingga ada tanggung jawab untuk memastikan produk ini dikonsumsi
sebelum tanggal kadaluarsa.

Food Waste education and workshop
Food Waste education and workshop ke sekolah, kampus, kantor, komunitisa, untuk
menyuarakan isu ini dan menyebarluaskan ke semakin banyak orang.

Ugly Produce Business
Ugly Produce Business, bisnis sayur dan buah yang jelek secara tampilan, tidak cantik dari
luar, tetapi sayang kalau terbuang, misalnya ukurannya tidak sesuai standar pasar, bentuk
yang bentuknya keriput atau cacat, ukuran terlalu kecil, terlalu matang, atau jumlahnya
terlalu banyak sehingga tidak bisa diserap pasar. Karena bentuknya yang tidak menarik,
biasanya terbuang, meskipun kandungan gizi yang ada sama saja. Dengan bekerja sama
dengan beberapa kelompok tani, distributor, sehingga surplus buah dan sayur semacam ini
bisa dijual lagi dengan harga miring, dengan diskon sekitar 25-70%. Dengan bisnis ini, kami
bisa menyediakan asupan buah dan sayur bernutrisi dengan harga ringan ke masyarakat,
khususnya sangat bermanfaat di masa pandemi seperti ini. Di saat bersamaan juga bisa
mengurangi food loss dan food waste yang berkontribusi ke krisis iklim. Banyak sekali
konsumen merasa nyaman berbelanja buah dan sayur di Garda Pangan karena mereka
tahu keuntungannya akan digunakan sebagai dana operasional di Food Bank. Kami juga
memberikan pendapatan ekstra bagi mitra-mitra seperti petani, distributor pangan, yang
dihasilkan dari buah dan sayur yang selama ini biasanya terbuang.
Di beberapa kasus, ada sejumlah buah dan sayur yang jumlahnya tidak bisa terserap pasar,
sehingga kemudian diolah menjadi berbagai makanan olahan sehat, seperti keripik apel,
sundried tomato, saos tomat, es krim kiwi, dan sebagainya. Hal ini masih skala kecil dan
tergantung buah dan sayur yang didapatkan.

Dampak kegiatan Garda Pangan
Dampak yang terlihat di akhir September 2020 setelah beroperasi 3 tahun, sudah ada
144.774 porsi makanan yang diselamatkan dan dibagikan, yang setara dengan 22 ton
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pangan yang berpotensi menjadi sampah, serta telah didistribusikan ke 104.033 penerima
manfaat di Surabaya, Malang, dan sekitarnya.
Penerima bantuan pangan yang
didistribusikan,
adalah
warga
prasejahtera yang telah melalui
penilaian sehingga diketahui latar
belakang para penerima manfaat, baik
di kampung, rumah jompo, dan lain
sebagainya. Hal yang dilihat juga
adalah
demografi
pada
lokasi
tersebut. Misalnya jika ada banyak
lansia, mungkin tidak bisa terlalu
banyak gula, jika Muslim maka tidak bisa menerima produk non-halal, dan sebagainya. Hal
semacam itu sangat diperhatikan, dan pemberian makanan ke orang-orang di pinggir jalan
yang tidak tahu latar belakangnya juga dihindari, karena mau tidak mau makanan ini adalah
amanah atau dititipkan ke Garda Pangan, sehingga penerima manfaat juga diharapkan
benar-benar yang tepat sasaran. Selama distribusi makanan, sampah plastik juga
diperhatikan. Sehingga saat menerima makanan dari mitra, kami pakai kontainer yang bisa
dipakai ulang. Masyarakat penerima manfaat juga sudah dibiasakan untuk membawa piring
sendiri, sehingga zero waste. Kondisi ini kecuali dari pabriknya sudah menggunakan
kemasan plastik.

Diskusi
Bagaimana prosedur untuk bisa mengakses makanan yang bisa disumbangkan,
misalnya dari Rumah Sakit atau Katering, apakah dengan jemput bola atau sudah ada
kerja sama?
Harus ada kerja sama, harus ada obrolan sebelumnya, sehingga tahu juga kondisi mitra
seperti apa. Dengan demikian kami juga tahu mengenai kondisi makanan berlebihnya,
apakah tiap hari, tiap minggu, atau tiap bulan, kemasannya seperti apa, masa kadaluarsa
sampai kapan. Kemudian permasalahan atau kepedulian mitra seperti apa juga perlu
diketahui karena bermacam-macam, misalnya takut dijual lagi makanannya. Tujuannya
mitra tenang dan merasa aman dalam mendonasikan makanan dengan sistem yang
akuntabel dan terpercaya. Semua kegiatan tersebut dibuat laporan bulanan lengkap, siapa
yang menerima, profil penerima seperti apa, jumlah makanannya berapa, hal-hal semacam
itu. Ada hitam di atas putih juga, ada MoU, karena kedua belah pihak merasa memiliki
komitmen bersama untuk mengurangi food waste, dan Garda Pangan juga berusaha
menjaga kepercayaan mitra agar tetap mau mendonasikan makanannya, karena ini masih
belum hal yang lumrah. Di banyak industri, praktik membuang makanan biasa dianggap
sebagai praktik yang paling mudah, paling, cepat, dan paling murah, dan tidak merepotkan.
Untuk mengubah perilaku ini, maka perlu dibuat sistem yang bisa membuat agar mitra
menjadi percaya.
Garda Pangan masih di Surabaya dan sekitarnya?
Pertama memang dibangun di Surabaya, per Maret mulai di Malang. Cita-cita besarnya
memang ada di setiap kota di Indonesia. Hal ini mengingat di setiap kota pasti ada bisnis
kulinernya, dan jumlah penduduk paling banyak juga di daerah urban. Untuk jangka panjang,
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ekspansi ke kota lain memang dicita-citakan, namun menuju ke sana, perlu ada kecukupan
mitra, relawan, penerima manfaat, juga potensi pembiayaan untuk operasional.

Penutup

Pertanyaan untuk JP2GI, bagaimana aksi JP2GI terhadap sustainable lifestyle selain
no single use? Tantangan apa yang dihadapi dan bagaimana menyikapinya?
Dr. Soen'an Hadi Poernomo (Ketua Umum JP2GI): Tantangannya hampir sama dengan
para pahlawan tadi. Penanggulangan food loss dan food waste masih belum populer. Kedua,
untuk penanganan masalah, perlu jejaring dan tidak bisa bekerja sendiri. Untuk membuat
jejaring di masa pandemi tidaklah mudah. Tantangan yang dihadapi tidak kecil, pemecahan
masalah juga tidak mudah. Cara menyikapinya adalah dengan tidak mudah patah
semangat, tetap semangat tinggi berjejaring termasuk dengan para milenial. Kita beruntung
bertemu 5 komponen bangsa yang bagus, mulai Pak Doddy dari birokrat, Bu Nunik dari
akademisi, Pak Budhi dari pengusaha, Mas Agung dan Mbak Eva dari milenial yang tinggi
jiwa sosialnya. Saya ingin menyumbangkan pantun untuk mereka:
Pada kekasih, kita memuji
Selalu ingat setiap waktu
Terima kasih pahlawan gizi
Sahabat kesehatan masyarakat, negara maju
Dr. Rahmi Kasri (GAIN): Sebenarnya, pertanyaan ini terkait dengan JP2GI, bukan GAIN.
Terkait sustainable lifestyle, saran dari kami, bisa dilihat dari food system, jadi bukan hanya
sekali pakai atau single use saja, tetapi dilihat dari keseluruhan sistemnya. Dari produksi,
apakah sudah banyak diproduksi makanan bergizi, apakah sudah ada prioritas ke sana,
karena selama ini produksi cenderung ke arah makanan yang tidak terlalu banyak
mengandung vitamin dan mineral. Kemudian, dari segi transportasi dan distribusinya, kita
perlu banyak inovasi, teknologi, dan kebijakan. Dari sisi ritel, kita juga perlu menyediakan
makanan yang terjangkau, menarik, dan disukai orang, tidak hanya “junk food” tetapi juga
perlu tersedia makanan yang bergizi. Baru kemudian masuk ke perilaku. Dari GAIN, kita
coba bersama-sama untuk membenahi food system, baru nanti kita bisa akan mencapai
sustainable lifestyle.
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SESI 5
Memperingati Hari Ikan Nasional dan Hari
Kesehatan Nasional: Makan Ikan Tingkatkan
Imunitas Menuju Indonesia Sehat
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Kata Sambutan
Webinar ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan terkait Indonesia
sehat dengan pasokan gizi yang cukup sehingga secara bertahap tidak ada lagi stunting
atau gizi buruk. Pengentasan gizi buruk tidak mudah, tetapi konsumsi ikan per kapita per
tahun terus meningkat selama lima tahun belakangan. Lima tahun ke depan diharapkan
dapat meningkat hingga 10-15% dari sekarang. Program nasional Gemar Makan Ikan
berhasil menyediakan protein hewani bernilai tinggi, dan dibutuhkan masyarakat, juga
program pemenuhan gizi masyarakat terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui, remaja dalam
pertumbuhan yang memerlukan gizi cukup. Situasi pandemi COVID-19, sektor pertanian
dan perikanan mampu menunjukkan kinerja baik. Lebih lanjut, rantai pasok menjadi isu
nasional untuk segera dibenahi, baik untuk menurunkan susut, membuka peluang bisnis,
memberikan kemudahan bagi konsumen, oleh sebab itu regulasi pemerintah diharapkan
untuk meningkatkan efisiensi dan konektivitas serta kolaborasi dalam menjamin ketahanan
dan keamanan pangan nasional.
Ir. Hasanudin Yasni, M.Sc.
Dewan Pengawas JP2GI, Ketua Rantai Pendingin Indonesia

Pendahuluan
Webinar ini dalam rangka Memperingati Hari Ikan Nasional ke-7 (21 November) dan Hari
Kesehatan Nasional ke-56 (12 November): "Makan Ikan Tingkatkan Imunitas menuju
Indonesia Sehat." Tujuannya adalah untuk meningkatkan konsumsi ikan nasional
(melampaui 56kg/kapita).
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I. Percepatan Penurunan Stunting: Konsumsi
Ikan sebagai Alternatif Meningkatkan Status
Gizi dan Kesehatan

dr. Kirana Pritasari, MQIH (Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia)
Upaya penurunan stunting menjadi salah satu program prioritas nasional dalam bidang
kesehatan.

Kebijakan terkait Perbaikan Gizi di Indonesia
RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden 18/2018 bahwa 7 Agenda
Pembangunan menjadi prioritas, salah satunya meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya
saing di mana bidang kesehatan termasuk di dalamnya. Terkait perekonomian, peningkatan
akses pembangunan masuk dalam prioritas lain, yang lain perlu didukung berbagai sektor,
salah satunya adalah menurunkan prevalensi stunting dan masalah gizi pada balita.

Masalah Gizi di Indonesia
Masalah gizi di Indonesia adalah beban ganda yaitu gizi makro dan defisiensi mikronutrien,
yaitu prevalensi stunting pada balita, serta mikronutrien yaitu anemia pada ibu hamil, remaja,
dan adanya obesitas. Gizi pada balita adalah prioritas dalam pembangunan kesehatan dan
menentukan kualitas SDM.Stunting, (berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar 2019)
menunjukkan angka 27,7 ada penurunan dibandingkan 2018, tidak terlalu besar, hanya 3%,
tantangan ini besar kita harus menurunkan hingga 14%. Data 2019, 3 dari 10 balita
mengalami stunting, maka 6,6 juta balita mengalami stunting, yaitu masalah gizi kronis sejak
dari kandungan hingga balita. Kondisi stunting berisiko atas masalah kognitif, mengganggu
kualitas SDM. Jika balita mengalami stunting, di masa remaja akan mengalami masalah
lanjutan, termasuk masalah akademis, sehingga kualitas SDM dan daya saing menjadi
kurang. Permasalahan dalam perkembangan balita pada umumnya karena saat pada
kehamilan, ibu hamil mengalami anemia, saat bayi ASI kurang berkualitas dan kualitas
MPASI kurang baik. Pertumbuhan baik hingga 6 bulan, namun MPASI yang kualitasnya
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kurang baik terjadi pertumbuhan melambat. Faktor risiko juga terkait dengan faktor infeksi
yang menentukan faktor gizi pada balita.
Strategi

nasional
percepatan
penurunan stunting
dipimpin langsung
Wapres
sebagai
Ketua
Tim
Pengarah. Ada lima
pilar,
yaitu
komitmen dan visi
kepemimpinan,
perubahan perilaku
salah
satunya
konsumsi
gizi
seimbang,
Konvergensi lintas sektor, ketahanan pangan dan gizi, serta pemantauan dan evaluasi.
Sektor kesehatan banyak menyediakan pelayanan kesehatan secara langsung sejak ibu
hamil, kepada bayi dan balita, dst. Kemenkes juga bertanggung jawab jika ada balita
mengalami gizi kurang sehingga perlu penanganan di Puskesmas/RS. Pada pilar keempat,
sangat ditentukan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga dan sektor kesehatan tidak
bisa atau tidak mampu menjamin terpenuhinya ketersediaan pangan. Untuk pilar keempat,
sektor yang bertanggung jawab juga termasuk sektor pertanian, perdagangan, perikanan
sebagai salah satu sumber protein. Ketersediaan pangan khususnya sumber protein di
tingkat rumah tangga bisa terpenuhi menjadi hal krusial.
Jika melihat pola
konsumsi
di
masyarakat
Indonesia, kondisi
masih
kurang
baik, di mana
konsumsi untuk
processed
food
(makanan
atau
minuman
jadi)
lebih tinggi 3 kali
lipat dari daging,
telur, susu, dan 4
kali lipat dari ikan,
dan 6 kali lipat dari buah dan sayur. Pola konsumsi ini perlu diperbaiki, masyarakat perlu
diberikan edukasi mengenai gizi seimbang sehingga tercukupi kebutuhan nutrisinya.
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Dampak COVID-19 terhadap Masalah Gizi
Dampak
pandemi
terhadap status gizi
secara
global
diperkirakan
memberikan dampak
langsung,
karena
pandemi berdampak
pada sektor pertanian,
ketersediaan pangan,
yang berdampak pada
gizi.
Secara
tidak
langsung, pelayanan
kesehatan
juga
terdampak, misalnya
pada akses dan penurunan pemantauan gizi. Edukasi kepada keluarga untuk bisa menjaga
ketersediaan pangan di tingkat keluarga, menyiapkan makanan keluarga yang terjangkau
dan terpenuhi gizinya, maka diharapkan mitigasi agar keluarga mampu mandiri disertai
akses pangan yang berkualitas baik diharapkan bisa mengurangi dampak yang lebih berat.
Dampak pandemi seperti PHK dan pengangguran bertambah juga memberikan peningkatan
risiko terhadap akses pangan, status kesehatan, dan status gizi balita.

Strategi Perbaikan Status Gizi dan Pencegahan Masalah Gizi
Melalui Penerapan Pola Gizi Seimbang dan Peningkatan
Konsumsi Ikan
Untuk peningkatan konsumsi ikan, diperlukan solusi dari produksi dan distribusi agar ikan
dapat menjadi konsumsi rumah tangga. Sejumlah Pemda juga memanfaatkan bantuan nontunai dari Kemensos yang diwujudkan dalam bentuk sumber protein yang mudah diakses.
Telur banyak digunakan, tetapi ada daerah yang menyiapkan produk ikan segar sebagai
bentuk bantuan non-tunai yang bisa dibeli. Memang tidak bisa setiap hari diakses, tetapi
ada waktu-waktu tertentu. Hal ini perlu cold-chain yang baik dari produksi ke pasar ikan, dan
kemudian bisa diakses masyarakat untuk konsumsi keluarga.
Rata-rata konsumsi protein per kapita, akses di perkotaan dan di pedesaan, untuk kelompok
ikan jauh lebih rendah di kelompok miskin. Pola hidup sehat, memang sudah membuat pola
untuk mencukupi kebutuhan asupan sehari-hari dengan bahan pangan lokal. Pola makan
tidak harus mengikuti daerah tertentu, misalnya daging, telur, nasi, tetapi bisa diterapkan
dengan memperhatikan bahan pangan lokal yang ada. Sumber protein ikan adalah sumber
protein yang ditonjolkan. Makan ikan juga bisa dimulai sejak anak mulai 6 bulan. Kandungan
ikan berguna dan bermanfaat meningkatkan kecerdasan, kandungan gizi dalam ikan sangat
berguna. Ikan sebagai sumber protein, maka ikan yang ada sehari-hari, mudah diakses,
murah, kualitas baik. Ikan laut beragam. Akses terhadap ketersediaan ikan, terutama di
desa, pegunungan, atau terkait perilaku, jangan sampai nelayan mencari ikan, tetapi
membeli makanan instan, karena pengetahuan yang kurang atau ingin dianggap lebih
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modern, maka konsumsi makanan segar berkurang. Misalnya bandeng dibandingkan
salmon, kandungan mikronutriennya tidak terlalu berbeda.
Indonesia, terkait food loss dan food waste, bisa memenuhi kebutuhan 4 juta anak. Edukasi
masyarakat perlu hingga ke tingkat rumah tangga, yang akan mendidik anggota keluarga,
agar anak tidak membuang makanan yang masih layak, sehingga tahu mengkonsumsi
dengan baik, cara menggunakan bahan pangan yang lebih dahulu dikonsumsi, dsb, atau
bagaimana menyimpan agar kualitas pangan tetap baik.
Harapannya, konsumsi ikan yang berkualitas baik, dapat mudah diakses hingga ke tingkat
rumah tangga sehingga bisa membantu menurunkan masalah gizi di Indonesia. Perbaikan
status gizi dan pencegahan masalah gizi memerlukan dukungan multisektor, ikan menjadi
salah satu alternatif untuk meningkatkan status gizi, perlu peningkatan dan inovasi
pemanfaatan ikan yang tetap dan optimal untuk Indonesia sehat.
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II. Makan Ikan: Tingkatkan Imunitas, Lawan
COVID dan Stunting

Ir. Artati Widiarti, MA (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan [PDSPKP], Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Isu dan Tantangan
Indonesia memiliki sumber daya perairan yang luas, dengan keragaman ikan yang begitu
banyak, yaitu 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu
karang. Ikan seharusnya menjadi sumber peningkatan kesejahteraan, perbaikan gizi
masyarakat, dan sumber protein hewani utama. Hal ini karena pasokan tersedia sepanjang
tahun, dari skala usaha bisa dibudidayakan dari yang murah hingga mahal, seiring
kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan yang meningkat. Bonus Demografi
Indonesia perlu menjaga kesehatan dan produktivitas. Dampak pandemi yang multidimensi,
berpengaruh pada penurunan pendapatan keluarga, aspek gizi, pengasuhan dan
keamanan. Stunting
juga masih menjadi
masalah.
Bonus
demografi tidak bisa
dimanfaatkan jika
jumlah
stunting
tinggi, tidak hanya
ukuran tubuh, tetapi
juga
tingkat
kecerdasan
dan
stamina termasuk
risiko kesehatan.

Ikan sebagai
Sumber Pangan dan Gizi
Keunggulan gizi ikan yaitu kandungan asam amino Taurin yang lebih lengkap dari bahan
pangan lain dan berguna untuk merangsang pertumbuhan sel otak balita, mudah dicerna
balita dan lansia, kandungan lemak tidak jenuh Omega 3 (EPA dan DHA), mineral (terutama
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ikan kecil yang bisa dikonsumsi seluruhnya memiliki kandungan mikronutrien yang sangat
baik), Vitamin A, D, B6 dan B12. Kandungan gizi ikan Indonesia sangat tinggi.

Potret Konsumsi Ikan Nasional
Konsumsi ikan nasional (kg/kapita setara ikan utuh segar) naik setiap tahun. Hal ini penting
untuk mengukur konsumsi dan kebutuhan ikan. Preferensi ikan (Data Susesnas) yaitu tuna,
cakalang, tongkol, paling banyak dibeli segar atau pindang. Ikan dimungkinkan sebagai
sumber protein tertinggi. Hambatan ikan belum menjadi pilihan atau favorit, karena kesulitan
saat membeli, kesulitan memasak ikan, menyajikan ikan.

Germarikan
Gerakan nasional memasyarakatkan makan ikan dilakukan sejak 2004 (masa Presiden
Megawati). Tema Rancangan Teknokratik RRPJMN 2020-2024, diharapkan kualitas hidup
meningkat. Fokus pembangunan manusia yang kedua adalah mempersiapkan kualitas
manusia yang berkualitas dan berdaya saing, di mana unsur kesehatan sangat penting. Arah
kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah memperbaiki
ancaman gizi buruk sehingga Gemarikan semakin menyebar dan mengacu pada kebutuhan
kabupaten tujuan, misalnya ada pelabuhan atau pendaratan ikan tinggi tetapi kasus stunting
tinggi. Mulai 2014, program Gemarikan ditujukan untuk mewujudkan generasi yang sehat
dan cerdas.
Tujuan Germarikan adalah membangun kesadaran gizi individu dan kolektif masyarakat
agar gemar mengkonsumsi ikan melalui:
1. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kandungan gizi dan manfaat ikan,
2. Menumbuhkan kreativitas dalam mengolah ikan untuk konsumsi dan usaha kuliner
sebagai sumber pendapatan keluarga,
3. Mendorong budaya makan dan kuliner di masyarakat.
Target konsumsi ikan nasional 2020 adalah 56,39 kg/kapita setara ikan utuh segar. Kegiatan
promosi dan kampanye dilakukan melalui pameran, bazar, safari Gemarikan, pemberian
paket, lomba inovasi menu masakan, lomba masak, festival perikanan, pameran produk
perikanan unggulan nasional, dan kampanye lewat media cetak, elektronik, dan sosial. Ikan
juga dapat untuk meningkatkan kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh. Pemanfaatan
ikan/produk perikanan yang dihasilkan membantu mengurangi dampak COVID-19 terhadap
sosio-ekonomi keluarga dan masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar
hasil perikanan. Penguatan posisi dan peran ikan juga dengan memasukkan ikan segar dan
olahan ikan dalam program perlindungan sosial masyarakat di pusat dan daerah.
Program Ayo Makan Ikan - Lawan COVID-19 bertujuan untuk membangun solidaritas sosial,
meningkatkan imunitas melalui konsumsi ikan, dan menyerap produksi ikan. Selain
meningkatkan harga jual di tingkat nelayan, harga beli di tingkat konsumen juga tidak terlalu
mahal dengan efisiensi logistik distribusi produk perikanan. Program Gemarikan juga
sebagai intervensi pencegahan stunting dan peningkatan gizi masyarakat dengan target
kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan batita, balita, dan remaja usia produktif. Program
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Penanganan Stunting pada 2020 mencapai 81 Kab/Kota Stunting dengan 53.600 paket
Gemarikan.

III. Kurangi Susut Makanan (Kusuma) Perikanan:
Solusi Masalah Gizi Masyarakat

Dr. Soenán Hadi Poernomo (Ketua JP2GI)

Status Gizi dan Arahan Pembangunan Indonesia
Masalah pembangunan manusia atau SDM tidak bisa terlepas dari gizi dan kesehatan.
Tantangan perbaikan gizi menurut Global Nutrition Report 2020, Indonesia adalah negara
dengan kesenjangan tinggi yang menyebabkan prevalensi balita wasting nomor 1 di dunia
dan stunting nomor 2 di dunia.

Makan Ikan, Konsumsi Ikan untuk Perbaikan Gizi
Selain gizi, ada potensi yang mendukung perbaikan gizi, yaitu potensi ikan Indonesia.
Kandungan nutrien, pasokan potensi perikanan sangat tinggi untuk dapat mencukupi
kebutuhan gizi masyarakat Indonesia.

Susut dan Limbah Pangan Sektor Perikanan (Fish Loss and
Waste)
Susut dan Limbah pangan terjadi karena apa yang seharusnya dapat dikonsumsi menjadi
terbuang, dibuang, rusak, dsb. Kasus pangan dibuang dengan sengaja pada tahap panen
misalnya karena terjadi karena ingin menangkap udang namun yang tertangkap adalah ikan
rucah, atau ingin menangkap tuna namun yang didapat ikan lain. Hal lain yang kerap terjadi
adalah penanganan pascapanen yang kurang baik sehingga mengakibatkan susut pangan.
Limbah pangan juga dapat terjadi karena jumlah pembelian yang terlalu banyak, kurang
cocok dengan selera sehingga terbuang, atau jumlah makanan yang terlalu banyak tersedia
untuk pesta dan acara lainnya. Food loss dan waste di Indonesia disinyalir nomor dua
setelah Arab Saudi. Tantangan adalah menguranginya.
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Saran Kebijakan Pengurangan Susut Hasil Perikanan dan
Perbaikan Gizi
Perlu jejaring di tingkat pusat dan daerah agar visi, misi, dan strategi pengurangan susut
hasil pangan sejalan. Perlu deklarasi pengurangan susut dan limbah pangan secara
nasional serta upaya yang mengikutinya berdasarkan kajian nasional dan daerah sehingga
memberikan solusi yang tepat baik secara nasional maupun secara daerah. Adanya
penguatan perencanaan pengadaan sarana, prasarana, dan teknologi tepat guna terkait
pendinginan dan pengolahan ikan. Adanya peningkatan kapasitas dan koordinasi segenap
pemangku kepentingan dan pelaku usaha perikanan serta yang terkait gizi masyarakat.
Adanya peningkatan pemahaman konsumen dan masyarakat tentang pentingnya
mengurangi susut hasil perikanan serta nilai gizinya.
JP2GI memiliki visi mengurangi susut pascapanen pangan bergizi untuk mendukung
program nasional dalam perbaikan gizi masyarakat. Sedang misi untuk mendorong
perbaikan struktural mencakup kebijakan nasional, investasi, membangun kapasitas dan
infrastruktur, memfasilitasi inovasi model bisnis, penerapan teknologi tepat guna, dan
kegiatan sosial yang positif, serta memperbaiki ketersediaan untuk memperluas akses
masyarakat terhadap pangan bergizi berkualitas dan terjangkau yang mendukung program
prioritas.
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IV. Inovasi dan Bisnis untuk Perbaikan Gizi
Masyarakat

Deny Wijayanti (CEO UMKM Payu Payu)
Produk bisnis Payu-payu berawal dari pengalaman sebagai relawan saat gempa Lombok
dan banjir Makassar, di mana gizi dibutuhkan oleh anak-anak dan ibu hamil dengan
makanan siap saji yang sehat, aman, halal, dengan kandungan nutrisi yang cukup serta cita
rasa yang nikmat. Pilihannya adalah menggunakan bahan dasar ikan yang tersedia cukup
banyak secara lokal, seperti ikan wader dan ikan gabus. Produk Payupayu dikhususkan
pada anak dengan kondisi stunting, dalam bentuk cookies sehingga mudah dikonsumsi.
Pilihan menggunakan ikan gabus adalah manfaat yang dirasakan pada pembentukan dan
pertumbuhan otot, mempercepat penyembuhan luka, menjaga keseimbangan dan cairan,
memperbaiki gizi, serta sehat dalam pencernaan.
Inovasi diperlukan karena usia produk yang perlu diperhatikan, selain perlunya peningkatan
produk agar tidak membuat jenuh. Inovasi bisa dilakukan lewat penambahan varian produk
ataupun lewat perbaikan kemasan dan bahan baku. Olahan ikan dengan bahan baik terbukti
tidak turun nilai gizinya secara signifikan walaupun memang lebih turun dari ikan segar.
Ekspirasi produk sehat biasanya hanya 2 bulan karena tidak memiliki tambahan bahan
pengawet. Kesulitan produk adalah mudah rapuhnya produk agar tidak hancur dalam
distribusi. Distribusi juga dilakukan dengan pemerintah daerah lewat Posyandu, terutama
bagi anak dengan tingkat pertumbuhan yang kurang.

Penutup
Meningkatkan imun di tingkat rumah tangga sangat penting. Salah satu hal yang dapat
dilakukan adalah dengan mengkonsumsi makanan sehat. Ikan sangat dianjurkan terkait
tingkat nutrisi, serta dapat diolah menjadi makanan yang sehat, nikmat, dan bergizi.

