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Saya PEMBERANI
Idemu untuk

pangan sekitarmu!
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Pemenuhan gizi pada anak dan remaja sangat 
dibutuhkan sebagai bekal tumbuh kembang 
di masa pertumbuhannya. Sayangnya, di 

Indonesia permasalahan gizi pada remaja masih 
saja terjadi. Mulai dari anemia, obesitas, hingga 
tubuh kurus dan sangat kurus. Pola pangan 
dan konsumsi yang salah menjadi salah satu 
penyebab resiko permasalahan gizi ini. Padahal 
kekurangan gizi atau pemenuhan gizi yang tidak 
tepat di usia remaja berdampak jangka pendek 
di kehidupan sehari-hari remaja, terutama dalam 
belajar dan beraktivitas, serta berdampak jangka 
panjang pada masa kehidupan dan generasi 
selanjutnya.

Berdasarkan ulasan World Bank¹, bukti 
menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan di 
awal kehidupan akan sangat mempengaruhi sisa 
hidup seseorang. Sayang, praktik pemberian 
asupan makan pada anak dan remaja di 
Indonesia masih jauh dari kata memadai, 
sehingga berpotensi menyebabkan kekurangan 
gizi di awal kehidupan dan meningkatkan risiko 
kelebihan gizi di kemudian hari. Kesadaran untuk 
menularkan pola makan sehat, baik dari keluarga 
maupun institusi pendidikan kepada remaja pun 
masih masih menjadi tantangan tersendiri.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan 
kesadaran remaja terhadap pola makan sehat, 
GAIN menginisiasi kegiatan Saya PEMBERANI 
(Saya PEMBaharu gERAkaN gizI) dengan 
mengajak para remaja menjadi generasi 
pembaharu terhadap perbaikan pola makan 
demi remaja yang ternutrisi baik. Pada edisi ini, 
mari bersama-sama melihat perjalanan kegiatan 
Saya PEMBERANI dan ide-ide inovatif para 
remaja dalam menularkan kesadaran pola makan 
yang lebih sehat.

Selamat Membaca!
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VISION AND MISSION
GAIN is driven by a vision of a world 
without malnutrition, in which all people 
have access to and consume nutritious 
and  safe food.

GAIN’s mission is to advance nutrition 
outcomes by improving the consumption 
of nutritious and safe food for all people, 
especially the most vulnerable to 
malnutrition

Surat dari Editor

https://documents1.worldbank.org/curated/en/278471468258284433/pdf/NonAsciiFileName0.pdf
https://www.instagram.com/gain.alliance/
https://www.linkedin.com/company/global-alliance-for-improved-nutrition/
https://twitter.com/GAINalliance
https://www.facebook.com/GAINalliance
https://www.gainhealth.org/
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Saya PEMBERANI,
Ajak Remaja untuk 
Peduli pada Gizi

Pemenuhan gizi seimbang, termasuk 
asupan protein sangat penting untuk 
perkembangan dan daya tahan tubuh 

remaja. Terlebih, kegiatan belajar dan segudang 
aktivitas mendominasi keseharian kelompok usia 
remaja. Sayangnya, pemenuhan gizi yang baik 
belum disadari sepenuhnya oleh seluruh lapisan 
masyarakat Indonesia. Persoalan gizi remaja 
hingga kini masih menjadi momok. Banyak dari 
remaja laki-laki dan perempuan mengalami 
obesitas. Sedangkan anemia dialami lebih dari 
seperempat remaja putri berusia 15-24 tahun di 
Indonesia.

Persoalan anemia sendiri erat kaitannya dengan 
asupan makanan sehari-hari dan lebih dari 
separuh persoalan anemia yang ada disebabkan 
oleh rendahnya daya serap zat besi. Menurut 
Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan 
RI¹, kecenderungan saat ini adalah meningkatnya 
konsumsi makanan berisiko kesehatan dan dapat 
memicu obesitas seperti makanan mengandung 
gula, garam, dan lemak tinggi. Ironisnya, hanya 
1 dari 10 orang di Indonesia yang mendapatkan 
konsumsi buah dan sayur yang mencukupi. 
Padahal, buah dan sayur memberikan 
memberikan sumbangan vitamin dan mineral 
yang penting untuk kelancaran fungsi tubuh, 
menjaga imunitas dan menjaga tubuh tetap 
sehat bebas anemia.

Berangkat dari kegelisahan dan kekhawatiran 
akan persoalan gizi pada remaja dan sebagai 
upaya membangun kesadaran akan pemenuhan 
gizi yang baik bagi remaja, sejak tahun 2019 GAIN 
bersama ASHOKA Indonesia dan KEMENKES 
menginisiasi gerakan sosial “Saya PEMBERANI” 
(Saya PEMBaharu gERAkaN gizI).

Gerakan ini melibatkan anak muda usia 12-20 
tahun sebagai aktor sosial untuk menciptakan 
ide-ide kreatif dalam mempromosikan gizi 
seimbang. Melalui gerakan ini, anak-anak muda 
diberi tantangan dan diajak agar membuahkan 
ide inovatif untuk mendorong perbaikan pola 
makan remaja yang lebih sehat di Indonesia.

Sejak dimulai 2019 dan berlangsung hingga 
2020 lalu, gerakan Saya PEMBERANI 
telah menjangkau lebih dari 1.000 anak 
muda melalui lokakarya pemunculan 
ide di wilayah Surabaya dan Jember. 
Dari 345 ide terkumpul, terpilih 75 
ide yang selanjutnya mendapatkan 
pendampingan untuk mengartikulasikan 
ide-idenya supaya lebih mampu laksana.

Selain kegiatan lapangan, gerakan 
ini didukung pula dengan kampanye 
online melalui sosial media dan 
website sayapemberani.id.

Pada Februari 2020, sebanyak 25 anak 
muda dengan ide terpilih diundang 
untuk mempresentasikan inisiatifnya di 
depan dewan juri dan para pemangku 
kepentingan. Kemudian, 10 besar ide terbaik 
mendapatkan reward untuk menjalankan 
inisiatifnya.

https://www.gatra.com/detail/news/504843/kesehatan/asupan-makanan-penting-cegah-anemia-pada-remaja
https://www.gatra.com/detail/news/504843/kesehatan/asupan-makanan-penting-cegah-anemia-pada-remaja
https://www.gatra.com/detail/news/504843/kesehatan/asupan-makanan-penting-cegah-anemia-pada-remaja
http://sayapemberani.id/
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Berbagai inisiatif anak muda pun bermunculan 
melalui gerakan ini. Salah satunya adalah aplikasi 
gizi sehat yang bernama “Care With Straat 
Kinderen” yang diciptakan siswa-siswi dari SMA 
Khadijah Surabaya untuk menyelamatkan asupan 
gizi bagi anak di sekolah. Dalam aplikasi itu, 
semua jenis makanan yang dijual di kantin sekolah 
akan terdata. Bahan makanan serta kandungan 
yang ada di dalamnya pun akan dicantumkan. 
Dengan demikian, siswa yang hendak membeli 
makanan akan mengetahui gizi yang bisa 

diperoleh dari makanan tersebut. Aplikasi ini 
juga memberikan bantuan makanan bergizi 

bagi anak-anak jalanan. 

Caranya, para siswa dan sekolah akan 
membagi sisa keuntungan dari koperasi 
atau kantin sekolah. Keuntungannya 
akan dibelanjakan makanan bergizi yang 
diberikan kepada anak-anak jalanan. 
Dengan dilibatkannya anak muda 
secara aktif sebagai aktor pembawa 
perubahan berkaitan dengan isu 

pangan dan gizi ini, diharapkan 
penerapan pola makan yang lebih 
sehat dapat ditularkan kepada 
anak-anak muda lain setidaknya di 
lingkungan sekitar mereka. Selain itu, 
lingkungan makanan yang lebih baik 

di masyarakat pun dapat tercipta.
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Saya Pemberani ID

sayapemberani.id

Saya Pemberani

sayapemberaniID

sayapemberani.id

DRAFTING IDEAS

Online and in-person 
mentorship sessions

FINALISING IDEAS

Preselect top 25 ideas;
Do it, Grow It Summit

Your Kids workshop

NOW

Bringing top idea to 
action Pelajar Peduli Gizi 
Food Investigator Game

SPARK! 
CALL TO ACTION

‘Dream it, Do it’
workshops at schools and
social media campaign
for ideas submission

REFINING IDEAS

Preselect top 45 ideas;
Mentorship sessions

FOLLOW-UP 

Support for top 10 ideas;
connecting with others

https://www.facebook.com/sayapemberaniID/
https://www.youtube.com/channel/UCNTDfupD9a_-4-QphbsQ70Q/featured
http://sayapemberani.id/
https://www.instagram.com/sayapemberani.id/
https://twitter.com/sayapemberaniID
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http://sayapemberani.id/sayapemberani/files/media/2021/06/ID%20Adoles%20Video%20Saya%20PEMBERANI%20w%20testimoni.mp4
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Saya PEMBERANI
      dalam angka

designed by Macrovector - Freepik.com

1.095 
remaja mengikuti 

lokakarya
pemicuan ide

“Dream It Do It”

10
kelompok remaja 

terpilih dan 
mendapatkan reward 
untuk mewujudkan 

idenya

25
kelompok remaja 

mempresentasikan 
idenya di depan panel 

juri nasional
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94 guru/orang tua
terlibat lokakarya
“Your Kid”
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http://sayapemberani.id/sayapemberani/
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Kata mereka tentang
Saya PEMBERANI

“Satu hal yang saya pelajari dari Saya 
PEMBERANI adalah bahwa kita tidak perlu takut 
untuk membuat perubahan. Sekecil apapun 
perubahannya harus dimulai dari kita sendiri dan 
harusnya dari sekarang juga”

Defi Dina Aulia
SMPN 5
Tanggul

“Saya PEMBERANI mengidentifikasi remaja yang 
termotivasi dan terinspirasi untuk ikut andil untuk 
mengerakkan perubahan sosial terkait dengan 
gizi terutama di Kota Surabaya dan Kabupaten 
Jember dan di Jatim.”

Ravi K. Menon
Former Country Director
GAIN Indonesia
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Menjadi Detektif 
Makanan untuk
Gizi Baik Bagi Remaja

“Jadi, aku mengajak beberapa teman untuk berperan 
sebagai “Detektif Makanan”. Kami pergi ke penjual 
makanan di sekolah, toko-toko lokal, dan pasar sekitar 
sekolah untuk memeriksa makanan yang mereka jual 
kadaluwarsa atau tidak. Kami juga mengedukasi para 
pedagang makanan tentang kebersihan dan sanitasi 
pangan,” ujar siswi SMP N 5 Tanggul ini bersemangat.

Dengan dukungan dari sekolah dan izin dari aparat 
desa setempat, Dina dan timnya berhasil memeriksa 
dan memberikan edukasi kepada penjual makanan di 
kantin sekolah dan pasar di lingkungan mereka. Berkat 
gerakan menginspirasi itu, Dina kemudian mendapatkan 
dukungan pemerintah daerah untuk mengerjakan 
project dengan gerakan utamanya meliputi sosialisasi, 
edukasi, dan investigasi makanan kadaluarsa di sekitar 
sekolah dan pasar sekitar desa. “Kami membuat poster 
tentang makanan sehat dan dibagikan kepada pedagang 
makanan di lingkungan kami dengan harapan makanan 
yang beredar terjamin kesehatan dan kebersihannya, 
serta layak konsumsi,” kata Dina antusias.

Idenya tersebut berhasil membawanya menjadi 
salah satu pemenang Tantangan Saya PEMBERANI 
dan mendapatkan dukungan lebih lanjut dari GAIN 
Indonesia. “Gerakan Komunitas Pelajar Peduli Gizi ini 
tujuan utamanya supaya teman-teman mau membaca 
label pangan sebelum memilih makanan. Selain tanggal 
kadaluarsa, banyak informasi penting pada label pangan 
yang tidak disadari oleh teman-teman,” ujarnya.

Dina juga berharap agar makanan yang lebih sehat 
dapat banyak tersedia di lingkungan sekolah dan 
daerahnya. ”Usia remaja itu sedang dalam masa 
pertumbuhan sehingga perlu asupan gizi baik dan 
seimbang. Harapan saya makin banyak teman-teman 
yang menjadi “Pemberani” untuk menemukan solusi 
baru agar makanan sehat bergizi bisa tersedia dan 
terjangkau untuk remaja dan mendukung pemenuhan 
gizi seimbang,” pungkasnya.

Defi Dina Aulia atau yang sering disapa Dina 
adalah salah satu peserta program Saya 
Pemberani dengan inisiatifnya Pelajar Peduli Gizi. 

Kegusarannya muncul ketika ia menemukan makanan 
kadaluwarsa yang dijual di kantin sekolah dan pasar 
makanan di dekat sekolahnya. Tak hanya itu, ia prihatin 
melihat para pedagang makanan di sekitar wilayahnya 
yang mengabaikan kebersihan sanitasi dan kualitas 
makanan yang dijual. Padahal, konsumen utama mereka 
adalah anak-anak dan remaja yang tak lain adalah dirinya 
sendiri dan teman-temannya.

Ia pun semakin khawatir ketika mendapati kenyataan 
bahwa teman-teman sekolahnya ternyata tidak banyak 
yang menyadari bahaya dari makanan kadaluwarsa 
dan makanan yang tidak terjamin kebersihan dan 
kesehatannya. Maka, saat Saya PEMBERANI datang 
ke sekolahnya untuk mengajaknya membuahkan ide 
kreatif soal pemenuhan gizi remaja, tanpa pikir panjang 
ia mencetuskan ide untuk menjadi “Detektif Makanan”.  

Menurut Dina, remaja seusianya perlu memiliki 
kesadaran yang lebih tentang makanan sehat ataupun 
bahaya makan makanan yang sudah kadaluarsa. 
Sebagai calon pemimpin generasi penerus, remaja perlu 
memastikan bahwa tubuhnya mendapatkan gizi yang 
tepat agar pertumbuhannya optimal yang kemudian 
berpengaruh pada kecerdasannya. Dina menyadari 
bahwa ia dan teman-temannya membutuhkan gerakan 
nyata untuk menyelesaikan masalah ini.

https://youtu.be/gw5-S1asCqw
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GAIN will continue to focus on 
delivering improved nutrition 
to the most vulnerable 
populations, breaking the 
cycle of malnutrition by 
focusing on girls, women
and children in the first
1,000 days of life.


