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I. PENDAHULUAN

35%
loss and waste 

per tahun

Perikanan
(tangkap dan 

budidaya)
Tertinggi di Amerika Utara dan Oceania

Separuh ikan hasil tangkapan terbuang pada 
tahapan konsumsi

Rank 
62/113

Indonesia’s Global Food 
Security Index (GFSI) 

Score 62,6
(di bawah negara 

tetangga)

35-50% waste industry 
pengolahan ikan, t.d:
• Kepala 9-12% 
• Jeroan 12-18%
• Kulit 1-3%
• Tulang ikan 9-15%
• Sisik 5%

Sumber: 
The State of Food and Agriculture, FAO, 2019
The State of World Fisheries and Aquaculture, FAO, 2020
https://champions123.org/target-12-3/

Food loss and 
waste: isu global

14% Jumlah loss makanan dari
pasca panen hingga (tetapi
tidak termasuk) tingkat ritel

Estimasi Food 
Loss Index 

(FAO) 

30% 
per tahun

Kerugian ekonomiUSD 940miliar
per tahun
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Sumber: 
The State of Food and Agriculture, FAO, 2019
SDG Target 12.3 on Food Loss and Waste: 2019 Progress Report (https://champions123.org/wp-content/uploads/2019/09/champions-12-3-2019-progress-report.pdf)

KAPAN FOOD LOSS AND WASTE TERJADI???

PRODUCTIONPRODUCTION HANDLING & 
STORAGE

HANDLING & 
STORAGE

PROCESSING & 
PACKAGING

PROCESSING & 
PACKAGING

DISTRIBUTION & 
MARKET

DISTRIBUTION & 
MARKET CONSUMPTIONCONSUMPTION

FOOD WASTEFOOD LOSS

Saat produksi
dan/atau sesaat
setelah panen

Penyebab a.l:
• terjatuh/terbuang saat

panen
• Hasil panen tidak

memenuhi standar
• Tidak dipanen karena

harga drop

Saat produksi
dan/atau sesaat
setelah panen

Penyebab a.l:
• terjatuh/terbuang saat

panen
• Hasil panen tidak

memenuhi standar
• Tidak dipanen karena

harga drop

Konsumsi rumah
tangga/bisnis

(restoran, hotel, 
catering)

Penyebab a.l:
• Salah beli, terlalu

banyak
• Penyimpanan yang 

buruk
• Produk kadaluarsa

Konsumsi rumah
tangga/bisnis

(restoran, hotel, 
catering)

Penyebab a.l:
• Salah beli, terlalu

banyak
• Penyimpanan yang 

buruk
• Produk kadaluarsa

Distribusi menuju
tempat pemasaran

(grosir/retail)

Penyebab a.l:
• Akses transportasi

kurang memadai
• Penyimpanan yang 

kurang baik
(kurangnya SRD)

Distribusi menuju
tempat pemasaran

(grosir/retail)

Penyebab a.l:
• Akses transportasi

kurang memadai
• Penyimpanan yang 

kurang baik
(kurangnya SRD)

Pengolahan dan 
pengemasan produksi

Penyebab a.l:
• Bahan baku tidak

sesuai standar
produksi

Pengolahan dan 
pengemasan produksi

Penyebab a.l:
• Bahan baku tidak

sesuai standar
produksi

Pasca panen, 
penyimpanan, 

transportasi

Penyebab a.l:
• Hasil panen

terdegradasi mutunya
karena teroksidasi, 
jamur, hama

Pasca panen, 
penyimpanan, 

transportasi

Penyebab a.l:
• Hasil panen

terdegradasi mutunya
karena teroksidasi, 
jamur, hama
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Where is food being lost? Which foods are being lost?

• Wilayah dengan jumlah loss makanan terbesar
adalah Asia Tengah dan Asia Selatan (20,77%) 
serta Amerika Utara dan Eropa (15,7%)

• Sementara itu, wilayah dengan loss makanan
terendah adalah Australia dan New Zealand (5,8%)

• Kelompok makanan dengan jumlah loss terbesar
adalah kelompok umbi-umbian dan tanaman
penghasil minyak (sawit) 25,3% dan kelompok
buah-buahan dan sayuran 21,6%

Sumber: 
The State of Food and Agriculture, FAO, 2019

FOOD LOSS
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II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
(RPJMN) 2020-2024

Visi, Misi, dan Arahan Presiden yang terdiri dari Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembangunan 
Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi telah

dijabarkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan (AP) RPJMN 2020-2024.

= Terkait langsung dengan penanganan terhadap Food Loss and Waste 

AP 1
Rp

Ketahanan 
Ekonomi untuk 
Pertumbuhan 

Berkualitas dan 
Berkeadilan

Pengembangan 
Wilayah untuk 

Mengurangi 
Kesenjangan

SDM Berkualitas 
dan Berdaya 

Saing

Revolusi Mental 
dan 

Pembangunan
Kebudayaan

Infrastruktur 
untuk Ekonomi 
dan Pelayanan 

Dasar

Lingkungan 
Hidup, 

Ketahanan 
Bencana, dan 

Perubahan Iklim

Stabilitas 
Polhukhankam 

dan 
Transformasi 

Pelayanan Publik

AP 3 AP 4 AP 6 AP 7AP 2 AP 5

PENGARUSUTAMAAN

Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan Gender Modal Sosial dan 

Budaya Transformasi Digital
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Penanganan Food loss and Waste dalam RPJMN 2020-2024

Strategi terkait food loss and waste: 
“Meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional”
• 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) 
• pengelolaan limbah pangan (food waste) 

AP 1
Rp

Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan 
Berkualitas dan Berkeadilan

Program Prioritas (PP) Peningkatan ketersediaan, 
akses dan kualitas konsumsi pangan

Strategi terkait food loss and waste: 
“Pengelolaan Limbah”
• Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
• Pengelolaan Limbah Cair

Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, 
dan Perubahan Iklim

Program Prioritas (PP) Pembangunan 
Rendah Karbon 

AP 6
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Food Loss and Waste dalam Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs) 

TARGET
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan
per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan
sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.

INDIKATOR GLOBAL
• 12.3.1.a - Food Loss Index. Fokus pada food loss yang terjadi dari produksi

hingga (tidak termasuk) tingkat ritel. (dikembangkan oleh FAO)

• 12.3.1.b - Food Waste Index. Masih pada tahap pengembangan oleh UNEP

Indonesia masih belum memiliki indikator konkrit untuk mengukur food loss and 
waste, saat ini masih pada tahap pembahasan/pengembangan untuk merumuskan
indikator yang dapat diukur, diverifikasi dan dilaporkan.
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Beberapa Upaya dalam Pengurangan Food Loss and Waste 
dalam RPJMN 2020-2024 

PRODUCTIONPRODUCTION HANDLING & 
STORAGE

HANDLING & 
STORAGE

PROCESSING & 
PACKAGING

PROCESSING & 
PACKAGING

DISTRIBUTION & 
MARKET

DISTRIBUTION & 
MARKET CONSUMPTIONCONSUMPTION

Perikanan
Tangkap

Perikanan
Budidaya

• Peningkatan
pemanfaatan
teknologi dan riset

• Cara Penangkapan
dan Budidaya Ikan
yang Baik

• Penggunaan kapal
berpendingin dan alat
tangkap ramah
lingkungan yang tepat

• Penerapan Cara 
Penanganan Ikan yang 
Baik (handling)

• Penggunaan cold 
chain system/system 
rantai dingin (SRD): 
cold storage, pabrik
es, ice flake machine

• Pengolahan a.l: 
pembekuan
pengeringan, 
pengasinan, 
pengalengan

• Pengembangan UPI 
zero waste

• Peningkatan
pemanfaatan
teknologi dalam
memanfaatkan bahan
baku tidak terpakai

• Penggunaan cold 
chain system/system 
rantai dingin (SRD)

• Cold chain 
system/sistem rantai
dingin (SRD): 
kendaraan
berpendingin dan 
kendaraan
pengangkut ikan
hidup; cool box, 
freezer, ice flake 
machine 

• Pasar ikan, sentra
kuliner

• Peningkatan Gerakan
Makan Ikan
(Gemarikan) 

• Inovasi menu makan
ikan

• Peningkatan
pemahaman
masyarakat terkait
konsumsi yang 
bertanggungjawab
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III. BEST PRACTICES
Pemanfaatan waste (by product) UPI: 

Produk Konsumsi
dan Non Konsumsi

Sisa daging yang 
menempel di tulang

ikan
• Surimi
• Produk olahan

perikanan lainnya: 
siomay, bakso, dll

• Pakan

Sisa daging yang 
menempel di tulang

ikan
• Surimi
• Produk olahan

perikanan lainnya: 
siomay, bakso, dll

• Pakan

Tulang ikan/Kepala

• Collagen
• Gelatine
• Sumber kalsium
 Pakan

Tulang ikan/Kepala

• Collagen
• Gelatine
• Sumber kalsium
 Pakan

Jeroan

• Proteolytic 
enzymes

• Minyak ikan
• Pakan

Jeroan

• Proteolytic 
enzymes

• Minyak ikan
• Pakan

Kulit
• Snack
• Kerupuk
• Kolagen
• Gelatine
• Chitin/  chitosan 

(dari kelompok
krustacea)

• Pakan

Kulit
• Snack
• Kerupuk
• Kolagen
• Gelatine
• Chitin/  chitosan 

(dari kelompok
krustacea)

• Pakan

Sisik

• Kerajinan
• Pakan
• Kolagen

Sisik

• Kerajinan
• Pakan
• Kolagen

Limbah RL dari
pengolahan agar-agar

• Kandungan
selulosa tinggi 
papan partikel

Limbah RL dari
pengolahan agar-agar

• Kandungan
selulosa tinggi 
papan partikel
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Pemanfaatan kerang menjadi hiasan dan furniture
oleh Istana Kerajinan Kerang Cirebon 
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Pemanfaatan kulit ikan pari menjadi tas, ikan pinggang, 
asesoris, dan furniture (kombinasi dengan material lain), 
oleh Yayasan Dian Manggala DI Yogyakarta (Brand Parri) 
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IV. PENUTUP

Pemicu/penyebab loss and waste pada perikanan adalah adanya inefisiensi pada
rantai nilai, yang disebabkan oleh masih kurang memadainya infrastruktur (a.l:
keterbatasan akses listrik, air bersih, es, dan SRD), dan masih rendahnya pemahaman
dan praktik penanganan ikan pasca panen yang tepat

Pengurangan loss and waste di perikanan membutuhkan kebijakan yang tepat,
kerangka regulasi, peningkatan kapasitas (a.l: SDM, dan pemanfaatan teknologi),
peningkatan infrastruktur (a.l: akses transportasi, dan SRD), dan pelayanan (a.l:
handling, higenitas) mulai dari proses produksi, panen, pasca panen, hingga konsumsi

Peningkatan penggunaan teknologi memungkinkan diminimalisirnya loss and waste, 
termasuk mentransformasi bagian yang berpotensi menjadi loss and waste menjadi 
produk lainnya yang bernilai

Perlunya peningkatan pemahaman bahwa dengan mengurangi loss and waste di
perikanan dapat mengarah pada pengurangan tekanan terhadap stok ikan dan
berkontribusi terhadap perbaikan keberlanjutan sumber daya serta ketahanan pangan
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TERIMA KASIH


