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SUPER INDO DAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 

PERIKANAN TANDATANGANI KESEPAKATAN KERJASAMA 
Tingkatkan Konsumsi Ikan Melalui Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan 

(Gemarikan) 

  

Jakarta, 11 April 2018 – Untuk meningkatkan angka konsumsi ikan dan membangun kesadaran 

gizi masyarakat melalui konsumsi ikan sebagai sumber gizi dan protein, jaringan supermarket 

Super Indo lakukan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia. Kerjasama ini dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh 

Nilanto Perbowo, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 

dan Lany S. Budianto, CFO & SVP Business Development PT Lion Super Indo, disaksikan oleh 

Menteri Kelautan & Perikanan, Susi Pudjiastuti pada Marine & Fisheries Business & Investment 

Forum yang berlangsung Gedung Mina Bahari III, Jakarta. 

 

Melalui kerjasama ini, Super Indo dan Kementerian Kelautan & Perikanan sepakat untuk saling 

mendukung berbagai kegiatan yang dijalankan oleh kedua belah pihak dalam rangka 

peningkatan konsumsi ikan guna mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, kuat dan 

cerdas, sekaligus mendukung kesuksesan program ketahanan pangan dan gizi nasional.  

 

Lany menjelaskan, Super Indo Supermarket memiliki keyakinan bahwa bisnis akan berkembang 

ketika komunitas di sekitarnya sehat dan tangguh. Ambisi Super Indo adalah mendorong 

masyarakat lebih sehat dengan mengkonsumsi produk segar lokal berkualitas sehingga 

memungkinkan generasi mendatang untuk berkembang lebih baik dan cerdas. 

 

“Kerjasama ini akan semakin memperkuat program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan 

(GEMARIKAN) yang telah dicanangkan oleh pemerintah sejak 2004. Untuk mengembangkan 

program GEMARIKAN ini perlu koordinasi fungsional yang efektif antara pemerintah, swasta 

dan masyarakat, sehingga secara efektif mampu mendorong peningkatan konsumsi ikan 

nasional,” ungkap Lany. 

 

Yuvlinda Susanta, Head of Corporate Affairs & Sustainability menambahkan “Super Indo terus 

berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi makanan 

sehat. Berbagai kegiatan sosialisasi dan promosi terus kami jalankan untuk menginsipirasi 

masyarakat melakukan kebiasaan makan yang sehat. Salah satunya dengan Gerakan Makan 

Sehat, Ayo Makan Ikan yang ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-

anak. Harapannya dengan kegiatan ini, akan terbentuk kebiasaan makan ikan sejak dini dan 

tercipta generasi yang sehat dan cerdas. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini secara tidak 

langsung akan meningkatkan konsumsi ikan yang juga turut memberdayakan para petani ikan”.  
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Tentang Super Indo 

Sejak tahun 1997, Super Indo tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Indonesia. Kini, 

Super Indo telah memiliki 153* gerai yang tersebar di 38 kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan 

bagian selatan Sumatera, serta 4 supermarket waralaba dengan merek Super Indo Express 

yang berlokasi di Tangerang dan Bekasi. Didukung lebih dari 8.000* karyawan terlatih, Super 

Indo menyediakan beragam produk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang dapat 

diandalkan, lengkap, harga hemat, dan lokasi toko yang mudah dijangkau. Kesegaran dan 

kualitas produk selalu dijaga melalui pilihan sumber yang baik dan penanganan dengan standar 

prosedur operasional yang selalu dipantau. Hal ini menjadikan Super Indo sebagai pilihan 

tempat berbelanja yang selalu “Lebih Segar”, “Lebih Hemat” dan “Lebih Dekat”.  

 

*data per Maret 2018 

 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: 

Arya Wardhana  
Corporate Communications  
PT Lion Super Indo  
Phone: +62 21 2929 3333 x. 3366  
Email: arya.wardhana@superindo.co.id   
www.superindo.co.id  
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