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INTRODUKSI KARAKTERISTIK SUSU

• Susu merupakan bahan pangan yang mempunyai nilai gizi tinggi karena
mempunyai kandungan nutrisi yang lengkap. 

• Titik beku air susu di Indonesia adalah - 0,520 s/d - 0,560 derajat Celcius
(perbandingan: titik beku air 0 derajat Celcius). Air susu segar
mempunyai pH berkisar 6,5 – 6,7. 

• Penanganan susu segar untuk dapat disimpan lebih lama adalah: 

1. Pendinginan susu bertahap untuk ASI Perahan dari suhu ruang ke s/d 
sekitar suhu + 4 derajat Celcius (dalam bentuk fresh) untuk beberapa
hari atau -15 s/d -18 derajat Celcius untuk s/d 6 bulan. Sedangkan untuk
susu sapi perahan, harus sesegera mungkin didinginkan s/d kisaran + 4 
derajat Celcius (dalam bentuk fresh) untuk beberapa hari. 

2. Pasteurisasi (pemanasan) susu hingga dibawah temperatur didih. Ada
tiga cara, yaitu dengan low temperature, high temperature, dan Ultra 
High Temperature (UHT).
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MANAJEMEN PENANGANAN ASIP 
PENGGUNAAN WADAH 

• Botol Kaca. Pilih botol yang mempunyai tutup tidak mudah lepas. 
Kelebihan botol ini tidak beresiko mudah terkontaminasi zat berbahaya 
akibat pemanasan botol persiapan jika disterilkan. Jika ada sisa ASI 
Perahan yang menempel, mudah dibersihkan. 

• Wadah Stainless. Tidak beresiko terkontaminasi za berbahaya akibat 
dipanaskan (sterilisasi), mudah dibersihkan dan tidak mudah pecah. 

• Botol Plastik. Pilih yang bebas BPA (Bisphenol A). Mudah didapat di 
pasar, tetapi terkadang mudah rusak ketika ditaruh di dalam freezer. 

• Kantong Plastik yang didesain untuk ASI Perahan. Kelebihannya dapat 
lebih banyak menyimpan ASI Perahan, efisien lebih banyak disimpan di 
freezer. Tetapi sisa ASI perahan dan lemaknya banyak terbuang karena 
menempel di dalam kantong serta mudah rusak di freezer.  
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MANAJEMEN PENYIMPANAN ASIP 
PENGATURAN SUHU
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PENYIMPANAN ASI PERAHAN 
DALAM LEMARI PENDINGIN

Jangan menghangatkan ASI
Perahan yang telah dihangatkan,
dan jangan membekukan ASI
Perahan kedua kalinya setelah
dibekukan.

Sebaiknya hindari peningkatan atau 
penurunan suhu secara drastis. Jadi 
bila ingin memasukkan ASI Perahan 
yang baru diperah, sebaiknya 
dinginkan perlahan dengan cara 
memasukkan ke bagian kulkas 
bawah (chiller) lalu setelah suhu 
rendah baru dipindahkan ke 
freezer. Begitu juga bila ingin 
memberikan kepada bayi, dari 
freezer pindahkan dulu ke chiller 
lalu taruh di suhu ruangan. 
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PRODUKSI SUSU NASIONAL 
(2016 – 2019) 

TAHUN TOTAL PRODUKSI (TON) PERTUMBUHAN (%)

2016 912.735

2017 928.108 1,67

2018 951.003 2,47

2019 996.442 4,78

Konsumsi susu nasional hanya 16,23 kg/kapita/tahun. Populasi sapi perah hanya 561.061 
ekor dan produksi susunya 996.442 ton (Data statistikDJ PKH, Kementan 2019). 
Kebutuhan susu nasional mencapai 4.332.880 ton, sebagian besar impor. Produksi
nasional hanya mampu supplai sebesar 22% (BPS 2020). 

Permasalahan : 
a) Bibit sapi yang tidak produktif, 
b) Minimnya ketersediaan lahan, 
c) Permodalan. 
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DISTRIBUSI SUSU SEGAR
DARI PETERNAK KE TPS

Temperature produk susu selama distribusi tetap dijaga pada suhu chiller
Sanitasi dan kesterilan tangki pengangkut tetap dijaga
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LEVEL FOOD SAFETY
DI SETIAP RANTAI PASOK

ALUR LEVEL FOOD SAFETY DI SETIAP RANTAI PASOK
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SUSU PENGGANTI ASIP
FORMULA BUBUK

• Sebanyak 78% kebutuhan susu nasional dipasok dari susu impor yang sebagian 
besar dalam bentuk formula bubuk 

• Merek susu formula bubuk yang direkomendasikan untuk diberikan ke bayi 
dibawah 1 (satu) tahun sebagai pengganti ASI Perahan

Menyimpan Susu Bubuk :

Simpan di tempat yang kering dan sejuk
(direkomendasi bersuhu 20-30 derajat Celcius), 
tetapi bukan di dalam lemari es. Hindari terkena
langsung sinar matahari. 

Kemasan harus dalam kondisi terttutup rapat supaya
tidak ada bakteri yang masuk. 
Perhatikan tanggal kadaluwarsa, dan tanggal
membuka kemasan, karena maksimum dalam satu
bulan susu bubuk harus habis setelah kemasan
dibuka.
www.jp2gi.org



NUTRISI IBU HAMIL DAN MENYUSUI
SUSU SEGAR & PROTEIN HEWANI

• Untuk mendapatkan kuantitas cukup dan kualitas baik ASI Perahan, seorang 
ibu hamil harus mendapatkan pasokan gizi yang cukup yang berasal dari 
susu segar ataupun nutrisi produk hewani. 

• Ikan yang kaya akan asam lemak omega-3, protein yang tinggi, vitamin D, 
kalsium, yodium, dan jenis nutrisi lainnya, sangat dianjurkan dikonsumsi. 

• Ikan relatif lebih mudah didapat di pasar dengan harga cukup terjangkau, 
baik dalam bentuk fresh-frozen ataupun produk value-added (bernilai 
tambah). 

• Yang harus diperhatikan dalam penanganan produk hasil perikanan ini 
adalah menjaga suhu (temperatur) dari pasca tangkap-panen hingga ke 
konsumen. Kesegaran ikan yang baik hanya bertahan s/d 4 jam saja jika 
dibiarkan di suhu ruang (udara), sesegera mungkin segera didinginkan 
minimal mencapai suhu 4 derajat Celcius hingga 2 hari kedepan, atau pada 
suhu - 18 derajat Celcius untuk penyimpanan yang lebih lama, 
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FILOSOFI RANTAI PENDINGIN
FRESH & FROZEN FOOD

Source: Own elaboration
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DENGAN KOLABORASI BAIK SESAMA STAKEHOLDERS, 
TERUTAMA DALAM MENCUKUPI GIZI IBU HAMIL DAN BALITA, 

INDONESIA MENJADI LEBIH CERDAS 
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