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Status Gizi dan Arahan Pembangunan Indonesia 

• Riskesdas 2018
• 13,8% balita gizi kurang
• 30,8% balita stunting
• 10,2% balita kurus (wasting)
• 8% balita kegemukan (obesitas)
• 48,9% ibu hamil anemia (sebagian besar

yaitu 84,6% berusia 15-24 tahun)

• Global Nutrition Report 2020: 
Indonesia negara dengan kesenjangan
tinggi yang menyebabkan prevalensi
balita wasting no. 1 di dunia dan 
stunting no. 2 di dunia. 

Target Indikator Gizi 2024
• Stunting turun ke 14%
• Anemia turun ke 18.5%



Makan Ikan, Mengapa?

• Ikan kaya dengan mikronutrien, 
protein, asam lemak esensial yang 
penting untuk tumbuh kembang fisik 
dan kecerdasan manusia. 

• Luas laut Indonesia 5,8 juta km2, 
pantai terpanjang 95.181 Km, 13.466 
pulau. 

• 6,6 juta nelayan & pembudidaya Ikan 
(2018). 

• Hampir 50 juta orang bergantung pada 
sektor perikanan di Indonesia jika 
ditambah dengan  pengolah dan 
pelaku sektor hilir rantai pasok 
perikanan.



Konsumsi Ikan untuk Perbaikan Gizi

• Omega-3,6,9: membantu perkembangan otak, 
mata, syaraf; untuk fungsi hormonal; 
meringankan gejala peradangan sendi dan 
menjaga stabilitas kholesterol.

• Protein: zat pembangun, lebih mudah dicerna, 
mengandung asam amino terlengkap.

• Vitamin A, B6, B12, D: antioksidan, sehat untuk
mata;  meningkatkan metabolisme protein & 
lemak, mencegah anemia & kerusakan syaraf; 
pembentukan sel darah merah & metabolisme
lemak, melindungi jantung; meningkatkan
metabolisme kalsium untuk tulang.

• Mineral: membantu pembentukan sel darah
merah, tulang, mencegah gondok, membantu
enzim & hormon, selenium, menjaga kesehatan
gigi.



Susut dan Limbah Pangan Sektor Perikanan
(Fish Loss and Waste)

Definisi: 

• Susut pangan (food loss)
adalah penurunan kuantitas
dan/atau kualitas pangan di 
tahap produksi sampai
dengan pascapanen.

• Limbah pangan (food waste) 
adalah penurunan kuantitas
dan/atau kualitas pangan di 
tahap ritel dan konsumsi. 
(FAO-SOFA, 2019) 



Beberapa Fakta Kunci tentang
FLW Sektor Perikanan di 
Indonesia: 

• Setiap tahunnya sekitar sepertiga produksi pangan global (1,3 miliar ton) 
terbuang akibat FLW. Jumlah Itu dapat memberi makan sekitar 750 juta
manusia. 

• Indonesia adalah negara pembuang makanan (food loss and wasters) 
terbesar kedua di dunia: 300 kg/orang/tahun.

• Jumlah itu dapat memberi makan 28 juta (10%) penduduk/tahun.  

• Di dalam 300 kg limbah tersebut, disinyalir terdapat 1,5 kg 
ikan/kapita/tahun atau setara 405.000 ton ikan per tahun. 

• FLW Sektor Perikanan Global: 35% (sekitar 8%nya karena pembuangan
ikan di laut dan 27% pascapanen). Hal ini setara dengan pemborosan
ikan sekitar 7,5 juta ton per tahun atau USD 22,5 miliar/tahun. 

• Susut Pascapanen Perikanan di Indonesia diperkirakan berkisar antara
20-29% setiap tahunnya yaitu sekitar 3,82-4,99 juta ton ikan (ekuivalen
dengan 840.000- 1 juta ton protein ikan) senilai Rp. 63,3- 82,8 trilliun per 
tahun. 



Saran Kebijakan Pengurangan Susut Hasil 
Perikanan dan Perbaikan Gizi

• Penyusunan dan pencanangan visi, misi, dan strategi pengurangan susut hasil pangan. 

• Pencanangan Gerakan Nasional Pengurangan susut (dan limbah) pangan pascapanen dan gizi.

• Pelaksanaan kajian mengenai permasalahan dan solusi sektor perikanan dan gizi masyarakat, di 
berbagai daerah.

• Penguatan perencanaan pengadaan sarana, prasarana dan teknologi tepat guna pendinginan dan 
pengolahan ikan.

• Peningkatan kapasitas dan koordinasi segenap pemangku kepentingan dan pelaku usaha
perikanan serta yang terkait dengan gizi masyarakat.

• Peningkatan pemahaman konsumen dan masyarakat tentang pentingnya menurangi susut hasil
perikanan, serta nilai gizinya.  



JP2GI adalah wadah untuk
berkomunikasi dan bekerjasama guna

menurunkan kerugian pascapanen
dan meningkatkan status gizi

masyarakat.
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IPLAN Alliance-
Organisasi Ad-hoc 
(SK Kemenkes)

Perkumpulan JP2GI 
(SK Kemenkumham)

Penguatan dan perluasan 
organisasi

Dukungan Perkumpulan JP2GI untuk Penurunan 
Susut Pascapanen & Perbaikan Gizi Masyarakat



VISI & MISI JP2GI

VISI:
Mengurangi susut packapanen pangan bergizi untuk mendukung program
nasional dalam perbaikan gizi masyarakat.

MISI:
• Mendorong perbaikan struktural mencakup kebijakan nasional, investasi

membangun kapasitas dan infrastruktur.
• Memfasilitasi inovasi model bisnis, penerapan teknologi tepat guna,

dan kegiatan social yang positif.
• Memperbaiki ketersediaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap

pangan bergizi berkualitas dan terjangkau yang mendukung program prioritas
Nasional.

VISI & MISI JP2GI



VISI & MISI JP2GIKegiatan JP2GI 2018-2020 

Pengembangan Kapasitas, Inovasi, dan Teknologi Pascapanen
• Penguatan kapasitas anggota (pelatihan, seminar, workshop).

• Dampingan untuk pengembangan bisnis anggota.  

• Hibah Kecil dan mentoring bagi Inovator bidang teknologi tepat guna dan perilaku untuk menurunkan PHL. 

Penguatan & Branding Organisasi
• Pembentukan dan penguatan Korda JP2GI Kota Surabaya, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo.

• Mengubungkan antar anggota (Business to Business dan Business to Government).

• Branding organisasi (website, media sosial (facebook, Instagram), dll). 

• Perluasan kemitraan (MoU/Kerjasama dengan institusi lain). 

• Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan terkait PHL (mis. dengan Kemenkes, KKP, Bappenas, dll.)

Kajian, Inovasi, Ekspo Teknologi, dan Berbagi Pengetahuan
• Pemetaan dan Analisis Susut dan Limbah Pangan Bergizi Sektor Perikanan di Indonesia (buku akan segera terbit).

• Kajian Cepat Susut dan Limbah Perikanan, 12 Provinsi, bekerja sama dgn BRSDM-KKP.

• Webinar KUSUMA (Kurangi Susut Makanan) Bergizi bulanan.

• Publikasi: Kertas Kerja, Podcast, buku kajian, Bunga Rampai Webinar, dll.

• Ekspo Seafood Show Asia 2019, Hari Ikan Nasional 2019, Virtual Refritech Expo 2020, dll.







VISI & MISI JP2GISaluran Komunikasi dengan Anggota
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