
Ikan adalah bahan pangan yang sangat mudah rusak dan sangat 

rawan terhadap susut pascapanen, termasuk susut gizi, yang dapat 

terjadi di sepanjang rantai pasokan, sejak produksi sampai ke ritel 

dan konsumen. Susut pascapanen menyebabkan terbuangnya ikan 

dan dapat menimbulkan kerugian dari sisi ekonomi dan kesehatan 

masyarakat. Bila hal ini terjadi terus-menerus, maka program 

pemerintah untuk mencapai target angka konsumsi dan pemenuhan 

gizi masyarakat dari ikan bisa terhambat, termasuk di antaranya 

untuk menurunkan anemia pada ibu hamil dan prevalensi stun�ng 

pada anak di bawah usia lima tahun (balita). 

Meskipun di Indonesia sampai saat ini belum tersedia angka susut 

pascapanen sektor perikanan yang dapat diandalkan, namun angka 

yang dapat digunakan adalah berkisar antara 20-29% se�ap 

tahunnya. Akibatnya, selama 5 tahun ke depan Indonesia berpotensi 

kehilangan 3,82-4,99 juta ton ikan (ekuivalen dengan 840.000-1 

juta ton protein ikan), senilai Rp. 63,3-82,8 triliun per tahun. 

Untuk dapat mengatasi susut pascapanen tersebut, perlu dilakukan 

kajian di berbagai daerah sebagai dasar penetapan metode 

penghitungan sederhana yang distandarkan, diiku� dengan survei 

susut hasil pascapanen untuk ikan yang termasuk bahan pokok yaitu 

bandeng, tuna/tongkol/cakalang, dan kembung di berbagai Wilayah 

Pengelolaan Perikanan (WPP) secara serentak. Angka yang 

diperoleh dapat dijadikan rujukan untuk menyusun rencana 

pengurangan susut pascapanen perikanan dan upaya pencapaian 

target 12.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu 

mengurangi hingga setengah susut pangan di sepanjang rantai pasok 

pada tahun 2030. Lebih lanjut, pengurangan susut dan limbah 

pangan bergizi juga dapat dilakukan dengan membangun Pusat 

Studi dan Data Susut dan Limbah Pangan Bergizi di Indonesia.

Ringkasan

Kertas Kerja Seri 2 
Jejaring Pasca-Panen untuk Gizi Indonesia

Susut dan Limbah Pangan 
(Food Loss and Waste) 
Perikanan: Konteks dari 
Global ke Nasional 
Susut (loss) dan limbah (waste) pangan merupakan dua is�lah 

yang banyak muncul sejak Food and Agriculture 

Ograniza�on (FAO) bekerja sama dengan the Swedish 

Ins�tute for Food Biotechnology menerbitkan dokumen 

berjudul Global Food Losses and Food Waste pada tahun 2011 

(Gustavsson et al. , 2011). Dokumen ini menandai 

dibentuknya Save Food Ini�a�ve yang merupakan proyek 

gabungan antara FAO, United Na�ons Environment 

Program (UNEP), dan Messe Dussedorf untuk mengurangi 

susut dan limbah pangan (Food Loss and Waste/FLW) di 

�ngkat global. Pada bulan Mei tahun itu, diadakan Save Food 

Congress yang pertama di Dusseldorf, Jerman, yang diiku� 

d e n g a n  d e k l a ra s i  u nt u k  m e n g u ra n g i  F LW ya n g 

ditandatangani oleh sejumlah lembaga/organisasi. 

Meskipun telah banyak dibicarakan, FLW masih di definiskan 

atau dicirikan secara berbeda oleh para ahli maupun 

organisasi (Garrone et al., 2013; Nahman & de Lange, 2013; 

Parfi� et al., 2010; Porat et al., 2018). Gustavsson et al. 

(2011) mendefinisikan susut (loss) sebagai berkurangnya 

jumlah dan kualitas bahan pangan yang ditujukan untuk 

konsumsi manusia sepanjang produksi, pascapanen, dan 

pengolahan, sedangkan limbah (waste) adalah apabila 

pengurangan tersebut terjadi pada tahap distribusi, 

penjualan, dan konsumsi. 

Susut 
Pasca-panen 
Pangan dan Gizi 
Bidang Perikanan
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Masalah FLW memang telah menjadi perha�an global sejak 

beberapa dekade penurunan jumlah FLW sampai ke �ngkat 

minimal dipandang pen�ng di dalam pencapaian target Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya tujuan 12.3: 

“Pada tahun 2030, mengurangi hingga separuh jumlah limbah 

pangan global per kapita pada �ngkat retail dan konsumen dan 

mengurangi hingga setengah susut pangan sepanjang produksi 

dan rantai pasok, termasuk kerugian pascapanen”.

Menurut Gustavsson et al. (2011) dan EIU (2018) se�ap tahunnya 

sekitar seper�ga produksi makanan di �ngkat global atau setara 1,3 

milyar ton telah dibuang akibat FLW. Jumlah itu dianggap dapat 

memberi makan 750 juta manusia. Susut dan limbah pangan terjadi 

di sepanjang rantai pasok sejak di ��k produksi sampai konsumsi. Di 

negara berpenghasilan menengah dan �nggi, FLW banyak terjadi di 

��k konsumsi, sebaliknya di negara berpenghasilan rendah, FLW 

banyak terjadi di sisi produksi atau sepanjang distribusi menuju 

konsumsi. Indonesia merupakan negara pembuang makanan (food 

loss and wasters) nomor 2 terbesar sesudah Saudia Arabia, yaitu 

sebesar 300 kg/kapita/tahun (EIU, 2018). Angka tersebut setara 

dengan 13 juta ton makanan yang dapat diberikan kepada 28 juta 
1penduduk . Untuk ikan, disinyalir bahwa dalam 300 kg limbah 

2makanan/kapita/tahun itu terdapat 1,5 kg/kapita/tahun  atau 

setara 405.000 ton ikan per tahun (jumlah penduduk 270 juta).

Untuk ikan, FLW di �ngkat global tercatat rata-rata 35% 

(Gustavsson et al., 2011), dan sekitar 8% terjadi karena 

pembuangan hasil tangkapan di laut/fish discards (FAO, 2017a). Ikan 

dibuang kembali ke laut karena berbagai alasan antara lain karena 

bukan target tangkapan, hasil samping, dan rusak atau busuk. 

Prak�k ini telah memboroskan ikan sekitar 7,5 juta ton per tahun 
3atau senilai USD 22,5 milyar .  

Di Indonesia, masalah FLW ikan telah cukup lama menjadi 

perha�an, terutama bila dikaitkan dengan besarnya potensi 

kerugian yang di�mbulkan serta berbagai upaya untuk 

mengatasinya. Apalagi bila dikaitkan dengan target TPB 12.3., 

langkah-langkah konkret yang memberikan dampak signifikan 

untuk mengatasi permasalahan FLW di Indonesia menjadi sangat 

krusial. Berbagai kendala memang ditemui, dan salah satunya 

adalah ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang FLW 

tersebut. Hal ini �dak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di 

�ngkat global (Gustavsson et al., 2011). Risalah ini mensintesis 

kajian-kajian yang pernah dilakukan untuk mendalami masalah FLW 

ikan di Indonesia serta membahas berbagai alterna�f solusi yang 

dapat diambil  untuk menurunkan FLW perikanan dan 

meningkatkan status gizi masyarakat.

Produksi Perikanan dan FLW
Ikan merupakan bahan pangan yang mempunyai nilai gizi �nggi dan 

memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, terutama dari sisi 

kandungan protein, lemak (�dak jenuh berantai panjang), dan 

beberapa mikronutrien pen�ng seper� vitamin D, A, dan B, dan 

mineral (kalsium, fosfor, yodium, besi, dan selenium). Kedudukan 

ikan sebagai pangan cukup pen�ng di Indonesia dan catatan BPS  

(2019) menunjukkan bahwa ikan merupakan sumber protein 

dominan dalam diet masyarakat. Melalui Perpres Nomor 71 Tahun 

2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan 

P o k o k  d a n  B a r a n g  P e n � n g ,  i k a n  b a n d e n g ,  i k a n 

Tongkol/Tuna/Cakalang, dan ikan kembung telah ditetapkan 

sebagai barang kebutuhan pokok, yang secara �dak langsung 

merupakan pengakuan bahwa ikan mempunyai posisi strategis 

dalam ketahanan pangan dan gizi (KPG).

Berdasarkan data sta�s�k Kementerian Kelautan dan Perikanan 
4(KKP) , produksi perikanan Indonesia tahun 2018 adalah 12,8 juta 

ton, yang berasal dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. 

Dari jumlah tersebut, sekitar 6,5 juta diubah menjadi 2,8 juta produk 

olahan. Sisanya dimanfaatkan untuk konsumsi segar dan non 

konsumsi manusia. Dengan memperha�kan data KKP yang 

diperoleh melalui pengolahan data Susenas (Anonymous, 2019, 

2020), maka didapatkan angka 5,4 juta ton ikan yang dikonsumsi 

segar, sedangkan konsumsi ikan olahan adalah 5,6 juta ton. Jumlah 

keseluruhan yang dikonsumsi adalah 11 juta ton. Selisih antara 

produksi dan konsumsi (1.8 juta ton) diduga untuk ekspor dan non 

konsumsi (tepung ikan, dll.). Apabila dirunut lebih dalam, tentu akan 

terdapat perbedaan dalam hal perincian di atas, namun hasil 

tersebut adalah yang terbaik yang dapat diperoleh dengan 

memperha�kan data yang tersedia.

Ikan hasil tangkapan dan budidaya dimanfaatkan dalam berbagai 

bentuk. Selain dikonsumsi segar atau dipasarkan melalui pasar 

tradisional dan modern, ikan diolah untuk konsumsi dalam berbagai 

jenis dan terkelompok pada produk tradisional dan produk modern. 

Termasuk dalam olahan tradisional antara lain ikan kering/asin, 

pindang, ikan asap, berbagai olahan fermentasi seper� terasi, kecap, 

bekasang/bekasam, dll, olahan kerupuk. Sedangkan olahan modern 

antara lain ikan kaleng dan berbagai olahan beku seper� fillet, steak, 

nugget dll. Untuk non-konsumsi, olahan yang paling mendominasi 

adalah tepung ikan yang umumnya digunakan untuk bahan baku 

pakan.

Untuk konsumsi per kapita, KKP telah menetapkan target 5 tahun ke 

depan, sekaligus menges�masi kebutuhan dan ketersediaan ikan 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Tabel 1). Angka konsumsi 

dalam tabel tersebut merupakan konversi dari hasil Susenas dan 

juga konversi dari ikan olahan menggunakan rumus yang telah 

ditentukan (Anonymous, 2020). Karena itu, angka konsumsi versi 

KKP dalam tabel tersebut berbeda dengan angka konsumsi versi 

BPS dan lebih �nggi.

Target produksi di atas dipas�kan disusun dengan �dak 

memper�mbangkan adanya FLW yang bisa terjadi sejak hulu 

sampai hilir saat ikan dikonsumsi di rumah tangga. Untuk perikanan, 

kegiatan di hulu adalah perikanan tangkap dan perikanan budidaya, 

diiku� dengan penanganan pascapanen, transportasi, pengolahan, 

distribusi, retail, dan konsumsi. Tabel 2 meringkas penyebab FLW di 

berbagai tahapan tersebut.� `� �
5Blaha (2016)  menyebutkan bahwa secara umum FLW mencakup 

empat kategori, yaitu:

1. Fisik: Ikan “hilang” dari rantai pasok, misalnya dicuri, jatuh, 

atau dimakan binatang.

2. Kualitas: Berkurangnya kualitas ikan yang menyebabkan 

kelasnya menurun dan berakibat kepada turunnya nilai 

ekonomi. 

3. Pasar: Terjadi ke�ka situasi pasar memaksa pedagang 

menjual ikan di bawah harga, misalnya pada saat terjadi 

kelebihan pasokan atau persaingan.

4. Gizi: Menurunnya nilai gizi yang diakibatkan oleh berbagai 

kerusakan maupun pembusukan.

Kategorisasi FLW di atas memang banyak digunakan di dalam 

menges�masi FLW. Perhitungan seper� di atas memang agak rumit, 

dan secara rinci telah juga dijelaskan oleh Ward & Jeffries (2000) dan 

Diei-Ouadi & Mgawe (2011), serta diakui bahwa menghitung 

kategori yang nomor �ga adalah yang paling sulit. FAO (2017b) telah 

menghitung FLW perikanan skala kecil di Indonesia dengan sampel 

lokasi di Jawa menggunakan metode di atas. Hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa FLW fisik sangat kecil yaitu sekitar 5%, FLW 

kualitas sampai 28%, sedangkan FLW karena pasar dianggap kecil 

dengan susut ekonomi diperkirakan sekitar USD 4,8 milyar atau Rp 

67,2 triliun. Adapun data terkait FLW gizi masih belum banyak 

tersedia. Studi yang dilakukan Dalberg (2017) di Jawa Timur 

memperkirakan susut pascapanen ikan tongkol mencapai 75.000-

125.000 ton/tahun (25%) atau setara dengan 16.500-27.500 ton 

protein/tahun suatu jumlah yang dapat digunakan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan protein 2,7 hingga 4,4 juta anak di Indonesia.  

Pengukuran dengan metode di atas sebenarnya cenderung rumit 

dan memerlukan waktu yang �dak sebentar, meskipun telah 

berhasil dicobakan di berbagai negara sedang berkembang, 

terutama Afrika (Diei-Ouadi & Mgawe, 2011). Di dalam laporannya, 

Diei-Ouadi & Mgawe (2011) �dak menggunakan is�lah fish  losses 

and waste (FLW) tapi post-harvest fish losses (PHFL), atau susut 

pascapanen yaitu suatu is�lah yang juga sudah dikenalkan pada 

tahun 1980-an oleh sejumlah peneli� antara lain Ames, et al. (1991). 

Sejauh ini, �dak ada data yang pas� mengenai FLW di Indonesia, dan 

sebagaimana negara tropis lainnya, FLW di Indonesia diklaim �nggi. 

Menurut Nurhasan dan Purnama (2019), untuk Indonesia angka itu 

dies�masi di kisaran 40% senilai USD 7,3 milyar (setara hampir Rp 
6100 triliun) . Susut hasil tersebut disumbang oleh buruknya 

penanganan di atas kapal (8,2%), transportasi dan penyimpanan 

(6%), pengolahan dan pengemasan (9%), dan sistem distribusi (15%). 

Angka FLW ini nampaknya diambil dari laporan Gustavsson et al. 

(2011), namun Nurhasan dan Purnama �dak cermat dalam 

menginterpretasikan data yang disajikan dalam laporan tersebut. 

Hal ini akan dibahas pada subbab selanjutnya. 

Salah satu sumber FLW atau susut hasil yang banyak disorot adalah 

ikan yang dibuang di laut pasca penangkapan (discards). Pérez Roda 

et al. (2019) mengungkapkan bahwa di �ngkat global discards 

perikanan tangkap pada kurun 2010-2014 adalah sekitar 9,1 juta 

ton per tahun, 45,5% di antaranya berasal dari pukat dasar (bo�om 

trawls) dengan �ngkat discards sampai dengan 55% yang berar� 

55% hasil tangkapan dibuang kembali ke laut. Sementara itu, 

Kelleher (2005) melaporkan bahwa �ngkat discards perikanan udang 

adalah 65%, sedangkan perikanan tuna longline 28,5%.

Di Indonesia, discards perikanan umumnya berasal dari armada 

penangkapan tuna maupun udang. Setyadji & Nugraha (2015) telah 

melakukan observasi hasil tangkap samping perikanan rawai tuna 

(tuna longline) di Samudera Hindia selama kurun waktu 9 tahun 

(2005-2013).  Disimpulkan bahwa komposisi tangkapan perikanan 

rawai tuna adalah 33% target, 30% by-product, dan 37% discards. By-

product adalah tangkapan non-target yang didaratkan karena 

dipandang masih mempunyai nilai ekonomi, sedangkan discards 

adalah hasil tangkapan non-target yang dibuang ke laut. Mayoritas 

discards ke�ka dibuang ke laut dalam keadaan ma� dan hancur 

(80%). Produksi tuna (�dak termasuk tongkol dan cakalang) pada 

tahun 2018 adalah 409 ribu ton, dan apabila menggunakan hasil 

observasi di atas, dan diasumsikan semua ditangkap dengan long 

line, maka discards dari perikanan tuna adalah sekitar 240 ribu ton.

Perikanan udang, terutama yang ditangkap dengan pukat hela 

menghasilkan hasil tangkapan samping (HTS) dengan proporsi yang 

lebih besar bila dibandingkan dengan perikanan rawai tuna. 

Sumiono & Hargiyatno (2012) telah melakukan �njauan pustaka 

tentang proporsi HTS pukat hela di Laut Arafura dari tahun 1986-

2008 dan menyimpulkan bahwa rata-rata perbandingan antara 

bobot HTS dan udang target adalah 12:1. Ar�nya, untuk se�ap 

kilogram udang yang ditangkap menghasilkan 12 kilogram HTS. 

Bobot HTS tersebut per tahun antara 185 - 500 ribu ton, dengan 

komposisi terbesar adalah ikan rucah dan kepi�ng yang �dak dapat 

dimakan. Dari jumlah tersebut, 75-85% dibuang kembali ke laut, 

sisanya adalah ikan yang mempunyai nilai ekonomi dan menjadi 

haknya anak buah kapal (ABK). Sedangkan di daerah lain (Laut China 

Selatan dan Selat Malaka), perbandingan antara HTS dan udang ada 
7 8di kisaran (6-8):1 . Sejak ada moratorium pukat hela (trawi) , maka 

�dak ada lagi catatan mengenai hasil tangkap samping di Laut 

Arafura atau daerah lainnya.
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Masalah FLW memang telah menjadi perha�an global sejak 

beberapa dekade penurunan jumlah FLW sampai ke �ngkat 

minimal dipandang pen�ng di dalam pencapaian target Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya tujuan 12.3: 

“Pada tahun 2030, mengurangi hingga separuh jumlah limbah 

pangan global per kapita pada �ngkat retail dan konsumen dan 

mengurangi hingga setengah susut pangan sepanjang produksi 

dan rantai pasok, termasuk kerugian pascapanen”.

Menurut Gustavsson et al. (2011) dan EIU (2018) se�ap tahunnya 

sekitar seper�ga produksi makanan di �ngkat global atau setara 1,3 

milyar ton telah dibuang akibat FLW. Jumlah itu dianggap dapat 

memberi makan 750 juta manusia. Susut dan limbah pangan terjadi 

di sepanjang rantai pasok sejak di ��k produksi sampai konsumsi. Di 

negara berpenghasilan menengah dan �nggi, FLW banyak terjadi di 

��k konsumsi, sebaliknya di negara berpenghasilan rendah, FLW 

banyak terjadi di sisi produksi atau sepanjang distribusi menuju 

konsumsi. Indonesia merupakan negara pembuang makanan (food 

loss and wasters) nomor 2 terbesar sesudah Saudia Arabia, yaitu 

sebesar 300 kg/kapita/tahun (EIU, 2018). Angka tersebut setara 

dengan 13 juta ton makanan yang dapat diberikan kepada 28 juta 
1penduduk . Untuk ikan, disinyalir bahwa dalam 300 kg limbah 

2makanan/kapita/tahun itu terdapat 1,5 kg/kapita/tahun  atau 

setara 405.000 ton ikan per tahun (jumlah penduduk 270 juta).

Untuk ikan, FLW di �ngkat global tercatat rata-rata 35% 

(Gustavsson et al., 2011), dan sekitar 8% terjadi karena 

pembuangan hasil tangkapan di laut/fish discards (FAO, 2017a). Ikan 

dibuang kembali ke laut karena berbagai alasan antara lain karena 

bukan target tangkapan, hasil samping, dan rusak atau busuk. 

Prak�k ini telah memboroskan ikan sekitar 7,5 juta ton per tahun 
3atau senilai USD 22,5 milyar .  

Di Indonesia, masalah FLW ikan telah cukup lama menjadi 

perha�an, terutama bila dikaitkan dengan besarnya potensi 

kerugian yang di�mbulkan serta berbagai upaya untuk 

mengatasinya. Apalagi bila dikaitkan dengan target TPB 12.3., 

langkah-langkah konkret yang memberikan dampak signifikan 

untuk mengatasi permasalahan FLW di Indonesia menjadi sangat 

krusial. Berbagai kendala memang ditemui, dan salah satunya 

adalah ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang FLW 

tersebut. Hal ini �dak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di 

�ngkat global (Gustavsson et al., 2011). Risalah ini mensintesis 

kajian-kajian yang pernah dilakukan untuk mendalami masalah FLW 

ikan di Indonesia serta membahas berbagai alterna�f solusi yang 

dapat diambil  untuk menurunkan FLW perikanan dan 

meningkatkan status gizi masyarakat.

Produksi Perikanan dan FLW
Ikan merupakan bahan pangan yang mempunyai nilai gizi �nggi dan 

memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, terutama dari sisi 

kandungan protein, lemak (�dak jenuh berantai panjang), dan 

beberapa mikronutrien pen�ng seper� vitamin D, A, dan B, dan 

mineral (kalsium, fosfor, yodium, besi, dan selenium). Kedudukan 

ikan sebagai pangan cukup pen�ng di Indonesia dan catatan BPS  

(2019) menunjukkan bahwa ikan merupakan sumber protein 

dominan dalam diet masyarakat. Melalui Perpres Nomor 71 Tahun 

2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan 

P o k o k  d a n  B a r a n g  P e n � n g ,  i k a n  b a n d e n g ,  i k a n 

Tongkol/Tuna/Cakalang, dan ikan kembung telah ditetapkan 

sebagai barang kebutuhan pokok, yang secara �dak langsung 

merupakan pengakuan bahwa ikan mempunyai posisi strategis 

dalam ketahanan pangan dan gizi (KPG).

Berdasarkan data sta�s�k Kementerian Kelautan dan Perikanan 
4(KKP) , produksi perikanan Indonesia tahun 2018 adalah 12,8 juta 

ton, yang berasal dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. 

Dari jumlah tersebut, sekitar 6,5 juta diubah menjadi 2,8 juta produk 

olahan. Sisanya dimanfaatkan untuk konsumsi segar dan non 

konsumsi manusia. Dengan memperha�kan data KKP yang 

diperoleh melalui pengolahan data Susenas (Anonymous, 2019, 

2020), maka didapatkan angka 5,4 juta ton ikan yang dikonsumsi 

segar, sedangkan konsumsi ikan olahan adalah 5,6 juta ton. Jumlah 

keseluruhan yang dikonsumsi adalah 11 juta ton. Selisih antara 

produksi dan konsumsi (1.8 juta ton) diduga untuk ekspor dan non 

konsumsi (tepung ikan, dll.). Apabila dirunut lebih dalam, tentu akan 

terdapat perbedaan dalam hal perincian di atas, namun hasil 

tersebut adalah yang terbaik yang dapat diperoleh dengan 

memperha�kan data yang tersedia.

Ikan hasil tangkapan dan budidaya dimanfaatkan dalam berbagai 

bentuk. Selain dikonsumsi segar atau dipasarkan melalui pasar 

tradisional dan modern, ikan diolah untuk konsumsi dalam berbagai 

jenis dan terkelompok pada produk tradisional dan produk modern. 

Termasuk dalam olahan tradisional antara lain ikan kering/asin, 

pindang, ikan asap, berbagai olahan fermentasi seper� terasi, kecap, 

bekasang/bekasam, dll, olahan kerupuk. Sedangkan olahan modern 

antara lain ikan kaleng dan berbagai olahan beku seper� fillet, steak, 

nugget dll. Untuk non-konsumsi, olahan yang paling mendominasi 

adalah tepung ikan yang umumnya digunakan untuk bahan baku 

pakan.

Untuk konsumsi per kapita, KKP telah menetapkan target 5 tahun ke 

depan, sekaligus menges�masi kebutuhan dan ketersediaan ikan 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Tabel 1). Angka konsumsi 

dalam tabel tersebut merupakan konversi dari hasil Susenas dan 

juga konversi dari ikan olahan menggunakan rumus yang telah 

ditentukan (Anonymous, 2020). Karena itu, angka konsumsi versi 

KKP dalam tabel tersebut berbeda dengan angka konsumsi versi 

BPS dan lebih �nggi.

Target produksi di atas dipas�kan disusun dengan �dak 

memper�mbangkan adanya FLW yang bisa terjadi sejak hulu 

sampai hilir saat ikan dikonsumsi di rumah tangga. Untuk perikanan, 

kegiatan di hulu adalah perikanan tangkap dan perikanan budidaya, 

diiku� dengan penanganan pascapanen, transportasi, pengolahan, 

distribusi, retail, dan konsumsi. Tabel 2 meringkas penyebab FLW di 

berbagai tahapan tersebut.� `� �
5Blaha (2016)  menyebutkan bahwa secara umum FLW mencakup 

empat kategori, yaitu:

1. Fisik: Ikan “hilang” dari rantai pasok, misalnya dicuri, jatuh, 

atau dimakan binatang.

2. Kualitas: Berkurangnya kualitas ikan yang menyebabkan 

kelasnya menurun dan berakibat kepada turunnya nilai 

ekonomi. 

3. Pasar: Terjadi ke�ka situasi pasar memaksa pedagang 

menjual ikan di bawah harga, misalnya pada saat terjadi 

kelebihan pasokan atau persaingan.

4. Gizi: Menurunnya nilai gizi yang diakibatkan oleh berbagai 

kerusakan maupun pembusukan.

Kategorisasi FLW di atas memang banyak digunakan di dalam 

menges�masi FLW. Perhitungan seper� di atas memang agak rumit, 

dan secara rinci telah juga dijelaskan oleh Ward & Jeffries (2000) dan 

Diei-Ouadi & Mgawe (2011), serta diakui bahwa menghitung 

kategori yang nomor �ga adalah yang paling sulit. FAO (2017b) telah 

menghitung FLW perikanan skala kecil di Indonesia dengan sampel 

lokasi di Jawa menggunakan metode di atas. Hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa FLW fisik sangat kecil yaitu sekitar 5%, FLW 

kualitas sampai 28%, sedangkan FLW karena pasar dianggap kecil 

dengan susut ekonomi diperkirakan sekitar USD 4,8 milyar atau Rp 

67,2 triliun. Adapun data terkait FLW gizi masih belum banyak 

tersedia. Studi yang dilakukan Dalberg (2017) di Jawa Timur 

memperkirakan susut pascapanen ikan tongkol mencapai 75.000-

125.000 ton/tahun (25%) atau setara dengan 16.500-27.500 ton 

protein/tahun suatu jumlah yang dapat digunakan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan protein 2,7 hingga 4,4 juta anak di Indonesia.  

Pengukuran dengan metode di atas sebenarnya cenderung rumit 

dan memerlukan waktu yang �dak sebentar, meskipun telah 

berhasil dicobakan di berbagai negara sedang berkembang, 

terutama Afrika (Diei-Ouadi & Mgawe, 2011). Di dalam laporannya, 

Diei-Ouadi & Mgawe (2011) �dak menggunakan is�lah fish  losses 

and waste (FLW) tapi post-harvest fish losses (PHFL), atau susut 

pascapanen yaitu suatu is�lah yang juga sudah dikenalkan pada 

tahun 1980-an oleh sejumlah peneli� antara lain Ames, et al. (1991). 

Sejauh ini, �dak ada data yang pas� mengenai FLW di Indonesia, dan 

sebagaimana negara tropis lainnya, FLW di Indonesia diklaim �nggi. 

Menurut Nurhasan dan Purnama (2019), untuk Indonesia angka itu 

dies�masi di kisaran 40% senilai USD 7,3 milyar (setara hampir Rp 
6100 triliun) . Susut hasil tersebut disumbang oleh buruknya 

penanganan di atas kapal (8,2%), transportasi dan penyimpanan 

(6%), pengolahan dan pengemasan (9%), dan sistem distribusi (15%). 

Angka FLW ini nampaknya diambil dari laporan Gustavsson et al. 

(2011), namun Nurhasan dan Purnama �dak cermat dalam 

menginterpretasikan data yang disajikan dalam laporan tersebut. 

Hal ini akan dibahas pada subbab selanjutnya. 

Salah satu sumber FLW atau susut hasil yang banyak disorot adalah 

ikan yang dibuang di laut pasca penangkapan (discards). Pérez Roda 

et al. (2019) mengungkapkan bahwa di �ngkat global discards 

perikanan tangkap pada kurun 2010-2014 adalah sekitar 9,1 juta 

ton per tahun, 45,5% di antaranya berasal dari pukat dasar (bo�om 

trawls) dengan �ngkat discards sampai dengan 55% yang berar� 

55% hasil tangkapan dibuang kembali ke laut. Sementara itu, 

Kelleher (2005) melaporkan bahwa �ngkat discards perikanan udang 

adalah 65%, sedangkan perikanan tuna longline 28,5%.

Di Indonesia, discards perikanan umumnya berasal dari armada 

penangkapan tuna maupun udang. Setyadji & Nugraha (2015) telah 

melakukan observasi hasil tangkap samping perikanan rawai tuna 

(tuna longline) di Samudera Hindia selama kurun waktu 9 tahun 

(2005-2013).  Disimpulkan bahwa komposisi tangkapan perikanan 

rawai tuna adalah 33% target, 30% by-product, dan 37% discards. By-

product adalah tangkapan non-target yang didaratkan karena 

dipandang masih mempunyai nilai ekonomi, sedangkan discards 

adalah hasil tangkapan non-target yang dibuang ke laut. Mayoritas 

discards ke�ka dibuang ke laut dalam keadaan ma� dan hancur 

(80%). Produksi tuna (�dak termasuk tongkol dan cakalang) pada 

tahun 2018 adalah 409 ribu ton, dan apabila menggunakan hasil 

observasi di atas, dan diasumsikan semua ditangkap dengan long 

line, maka discards dari perikanan tuna adalah sekitar 240 ribu ton.

Perikanan udang, terutama yang ditangkap dengan pukat hela 

menghasilkan hasil tangkapan samping (HTS) dengan proporsi yang 

lebih besar bila dibandingkan dengan perikanan rawai tuna. 

Sumiono & Hargiyatno (2012) telah melakukan �njauan pustaka 

tentang proporsi HTS pukat hela di Laut Arafura dari tahun 1986-

2008 dan menyimpulkan bahwa rata-rata perbandingan antara 

bobot HTS dan udang target adalah 12:1. Ar�nya, untuk se�ap 

kilogram udang yang ditangkap menghasilkan 12 kilogram HTS. 

Bobot HTS tersebut per tahun antara 185 - 500 ribu ton, dengan 

komposisi terbesar adalah ikan rucah dan kepi�ng yang �dak dapat 

dimakan. Dari jumlah tersebut, 75-85% dibuang kembali ke laut, 

sisanya adalah ikan yang mempunyai nilai ekonomi dan menjadi 

haknya anak buah kapal (ABK). Sedangkan di daerah lain (Laut China 

Selatan dan Selat Malaka), perbandingan antara HTS dan udang ada 
7 8di kisaran (6-8):1 . Sejak ada moratorium pukat hela (trawi) , maka 

�dak ada lagi catatan mengenai hasil tangkap samping di Laut 

Arafura atau daerah lainnya.
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Data sta�s�k Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 

produksi perikanan 
Indonesia tahun 2018

dikonsumsi 
segar

konsumsi 
ikan olahan

ekspor &non 
konsumsi 

(tepung, dll.) 

Berasal dari 
perikanan tangkap 
dan budidaya

12,8 
juta ton

5,4 5,6 1,8 
juta ton juta ton juta ton

1. h�ps://blog.winnowsolu�ons.com/what-a-waste-indonesias-struggle-with-food-waste-na�onwide
2. h�ps://mediaindonesia.com/read/detail/282977-wow-1-orang-indonesia-hasilkan-sampah-makanan-300-kg-per-tahun
3. h�p://www.fao.org/flw-in-fish-value-chains/overview/food-loss-and-waste-in-fish-value-chains/en/
4. h�ps://sta�s�k.kkp.go.id/home.php?m=total&i=2

Kertas Kerja - Jejaring Pasca-Panen untuk Gizi Indonesia Kertas Kerja - Jejaring Pasca-Panen untuk Gizi Indonesia 

https://mediaindonesia.com/read/detail/282977-wow-1-orang-indonesia-hasilkan-sampah-makanan-300-kg-per-tahun
http://www.fao.org/flw-in-fish-value-chains/overview/food-loss-and-waste-in-fish-value-chains/en/
https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=total&i=2


"Dokumen ini di dukung oleh Global Alliance for Improved Nutri�on (GAIN)”"Dokumen ini di dukung oleh Global Alliance for Improved Nutri�on (GAIN)”

Implikasi FLW Terhadap 
Ketahanan Pangan dan Gizi dari 
Perikanan
Angka FLW sebagaimana dirilis oleh Gustavsson et al. (2011) sudah 

banyak dikri�si. Menurut Wibowo et al. (2014) es�masi yang 

rasional adalah di bawah 30%. Lebih lanjut Wibowo et al. (2014) 

melaporkan bahwa susut hasil sampai dengan tahap pengolahan 

berkisar antara 10-11%. Namun sampai sekarang �dak ada angka 

valid yang dapat digunakan. Salah satunya penyebabnya adalah 

memang �dak pernah ada peneli�an yang terstruktur untuk 

menaksirnya. Peneli�an yang ada umumnya terfragmentasi dan 

tersebar di berbagai jenis perikanan (skala besar, skala kecil), jenis 

ikan, dan lokasi. 
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yaitu 40%, diambil berdasarkan es�masi Gustavsson et al. (2011) 

untuk Asia Selatan dan Asia Tenggara dan juga dijadikan pegangan 

oleh FAO. Namun demikian, sebagaimana disebutkan di atas, 

Nurhasan dan Purnama (2019) ternyata menjumlahkan se�ap 

persentase berat pada �ap tahapan sepanjang rantai pasok, yaitu 

produksi, pascapanen, pengolahan, distribusi, dan konsumsi 

(Gambar 1). Sedangkan dalam laporan Gustavsson et al. (2011) 

angka tersebut menggambarkan persentasi susut berat terhadap 

bahan yang masuk ke masing-masing tahapan tersebut. Dengan 

mengembalikan kepada angka asal, maka susut berat ikan adalah 

35%, sejak produksi sampai konsumsi. 

Mengingat �dak ada data yang dapat diandalkan, maka es�masi 

tersebut digunakan untuk perhitungan di risalah ini. Selanjutnya 

dengan membandingkan data produksi dan target konsumsi dari 

Tabel 1 dapat dies�masi susut hasil ikan (dan gizi) yang berpotensi 

terjadi selama 5 tahun ke depan.

Angka produksi dalam Tabel 1 untuk perikanan tangkap 

diasumsikan adalah angka yang tercatat di pendaratan, bukan angka 

sejak penangkapan. Karena itu, susut di �ngkat produksi perikanan 

tangkap (discards) �dak dimasukkan dalam perhitungan selanjutnya, 

sehingga susut hasilnya adalah 29%. Sedangkan untuk perikanan 

budidaya, angka susut hasil tersebut �dak digunakan mengingat 

terbatasnya rujukan di �ngkat global maupun nasional. Meskipun 

demikian dapat diduga susut hasil di perikanan budidaya akan lebih 

kecil daripada di perikanan laut, terutama meningat perbedaan 

karakteris�knya, baik dari segi pemanenan maupun penanganan 

dan pengolahannya. Satu rujukan yang agak lengkap mengenai 

susut pascapanen perikanan budidaya sejak panen hingga 

penjualan eceran adalah dari 10Jeeva et all  yaitu sekitar 20%. Angka 

ini digunakan dalam penghitungan susut pascapanen perikanan 

budidaya di risalah ini. 

Tabel 3 memperlihatkan bahwa berdasarkan simulasi di atas, apabila 

�dak ada upaya menekan �ngkat susut pascapanen, maka target 

angka konsumsi ikan baru akan tercapai pada 2023, namun sejumlah 

ikan dalam jumlah yang besar terbuang sia-sia sampai dengan 2024 

yaitu 3,82-4,99 juta ton per tahun. Susut pascapanen merupakan 

kehilangan yang sangat besar, terutama dari nilai uang dan nilai gizi 

yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki 

perekonomian dan status gizi masyarakat.

Dari sisi nilai uang, kerugian itu �dak dapat dihitung secara akurat 

mengingat harga ikan sangat bervariasi, dari yang termurah (ikan 

rucah, ikan petek) sampai yang termahal (ikan tuna, kerapu, udang, 

bawal bintang). Berdasarkan rerata nilai dan volume produksi ikan 
11dalam sta�s�k tahun 2017 yang diterbitkan KKP , diperoleh harga 

rerata (sangat kasar) Rp 16,6 juta per ton, dan dengan menggunakan 

angka ini sebagai rujukan, maka nilai yang terbuang selama 5 tahun 

ke depan adalah Rp 63,3-82,8 triliun per tahun (nilai produksi 

perikanan total pada tahun 2017 adalah Rp 384,5 triliun). Angka ini 

hampir sama dengan hasil es�masi (FAO, 2017b), yaitu USD 4,8 

milyar per tahun, atau setara Rp 67,2 triliun (1 USD = Rp 14.000).

Sebagaimana diketahui, ikan merupakan sumber protein hewani 

yang banyak dikonsumsi masyarakat. Kandungan protein ikan 

sangat bervariasi, namun bisa diambil rerata 20%. Maka susut 

pascapanen di atas akan menyebabkan hilangnya 840 ribu – 1 juta 

ton protein ikan. Bila diselamatkan, maka protein yang hilang itu 

dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan protein anak dan 

ibu hamil (6-7 kg/kapita/tahun). Berdasarkan hasil Riskesdas 2018, 

17,7% anak balita mengalami gizi buruk dan gizi kurang, 30,8% anak 

balita mengalami stun�ng, dan 48,9% ibu hamil mengalami anemia. 

Disinyalir,stun�ng menyebabkan kerugian sekitar 2-3% dari Produk 
12Domes�k Bruto (PDB) atau senilai Rp 400 triliun per tahun . 

Penyebab stun�ng antara lain adalah kekurangan gizi kronis/kalori 

dan protein (Prasetyani, 2018), sedangkan anemia ibu hamil 

umumnya disebabkan oleh kekurangan zat gizi mikro, yang 

kesemuanya dapat diperoleh dari ikan. Bila stun�ng dapat diatasi, 

maka manfaat ekonomi yang diperoleh bisa mencapai 48kali 

investasi yang dikeluarkan untuk mengatasi stun�ng tersebut 

(Hoddino� et al., 2013).
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Susut pascapanen yang �nggi juga akan mendorong eksploitasi 

yang berlebihan terhadap sumberdaya ikan. Pada gilirannya ini akan 

menyebabkan terancamnya kelestarian sumberdaya. Maka, 

mengurangi susut pascapanen ikan selain dapat membantu 

mengurangi prevalensi stun�ng juga sekaligus akan berkon�busi 

dalam melestarikan sumberdaya ikan dan memperbaiki ekonomi.

Pen�ngnya data dan informasi 
yang akurat
Data yang digunakan di atas hampir semua merupakan asumsi, 

terutama data susut pascapanen. Maka angka susut pascapanen 

belum mempunyai pijakan yang kuat. Persentase susut pascapanen 

sebesar 25-30% di Indonesia sudah muncul sejak tahun 1980-an 

(Ames, et al., 1991), dan sampai saat ini belum divalidasi 

kebenarannya. Ini menjadi kelemahan dasar dan sebenarnya �dak 

hanya terjadi di Indonesia namun juga di �ngkat global. Gustavsson 

et al. (2011) pada dasarnya juga menggunakan berbagai es�masi 

dengan berbagai asumsi, dan masih diperlukan banyak kegiatan 

untuk validasi yang mensyaratkan kerjasama dengan berbagai 

lembaga internasional dan negara (FAO, 2017a; Peñarubia et al., 

2020). Terlebih lagi perikanan dengan berbagai jenis ikan yang 

beragam baik dari jenis dan sifat, cara penangkapan atau skala 

usahanya akan mempengaruhi susut pascapanen. Tanpa data yang 

akurat, maka seluruh kebijakan yang diambil menjadi �dak terukur, 

bahkan bisa salah (if you can not measure it, you can not manage it). 

Hal ini dapat diatasi dengan pengukuran susut pascapanen secara 

terstruktur yang mewakili se�ap jenis perikanan dan Wilayah 

Pengelolaan Perikanan (WPP).

Pemilihan �pe perikanan atau jenis ikan yang akan diukur dapat 

ditentukan melalui kontribusinya terhadap empat hal secara 

berjenjang, yaitu ekonomi, konsumsi, gizi, dan keamanan pangan 

(Anonymous, 2016). Apabila ini terlalu sulit karena begitu 

beragamnya ikan yang harus dinilai untuk dipilih, maka dapat dimulai 

dengan jenis ikan yang sudah ditetapkan sebagai komoditas 

strategis oleh pemerintah yaitu bandeng, tuna/tongkol/cakalang, 

dan kembung, serta ditambah dengan jenis ikan yang banyak 

dikosumsi misalnya ikan dari kelompok pelagis kecil. Cara terakhir ini 

mungkin lebih sederhana dan pengukuran susut dapat dilakukan 

hampir di seluruh WPP serta sudah mewakili perikanan tangkap dan 

perikanan budidaya. Metoda yang dikembangkan Ward & Jeffries 

(2000) perlu disederhanakan sehingga mudah dan cepat untuk 

dilaksanakan dengan melibatkan petugas di daerah atau penyuluh 

perikanan.  Dengan menyederhanakan cara pengukuran dan 

memperluas cakupan, maka se�daknya akan tersedia data yang 

lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, 

mengingat pen�ngnya data yang valid, metode pengukuran yang 

terstandar, dan konversi nilai gizi yang teruji secara akademis, risalah 

ini juga merekomendasikan dibangunnya Pusat Studi dan Data Susut 

dan Limbah Pangan Bergizi di Indonesia.

 

Kesimpulan
Susut pascapanen perikanan merupakan permasalahan yang telah 

terjadi puluhan tahun dan berbagai upaya untuk mengatasi telah 

dilakukan namun belum memberikan hasil yang op�mal. Es�masi 

susut pascapanen berada pada kisaran 30% berdasarkan bobot, dan 

terjadi di semua tahapan rantai pasok, bahkan sampai di �ngkat 

konsumen. Apabila �dak diambil langkah-langkah untuk 

mengatasinya, maka sampai lima tahun ke depan akan terjadi susut 

pasca panen antara 3.8-5 juta ton per tahun masing-masing senilai 

Rp 63-83 triliun. Kondisi ini dapat berpotensi menghambat 

pencapaian target konsumsi ikan selama �ga tahun ke depan, serta 

memubadzirkan hampir satu juta ton protein per tahun yang 

seharusnya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan gizi masyarakat, 

terutama balita dan ibu hamil.

Permasalahan mendasar yang dihadapi untuk mengatasi susut 

pascapanen adalah ke�adaan data yang akurat yang dapat 

digunakan untuk menyusun kebijakan atau program aksi. Data yang 

tersedia bersifat parsial dan menggunakan metode yang bervariasi 

dalam menghitung susut pascapanen.  Metoda yang telah 

dicobakan cenderung rumit dan memerlukan upaya yang �dak kecil, 

apalagi mengingat sifat perikanan di Indonesia, luasnya wilayah yang 

harus dicakup, serta keragaman demografis, preferensi, dan budaya 

konsumen perikanan Indonesia.

Apabila data susut pascapanen dengan metoda di atas dapat 

diperoleh, maka termasuk strategi penanganannya akan lebih 

mudah dilakukan termasuk pembiayaan dan pelaksananya. Salah 

satu metoda untuk mengatasi susut pascapanen yang layak 

diper�mbangkan adalah dengan menerapkan sistem rantai dingin di 

sepanjang sepanjang rantai pasokan ikan. 
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Implikasi FLW Terhadap 
Ketahanan Pangan dan Gizi dari 
Perikanan
Angka FLW sebagaimana dirilis oleh Gustavsson et al. (2011) sudah 

banyak dikri�si. Menurut Wibowo et al. (2014) es�masi yang 

rasional adalah di bawah 30%. Lebih lanjut Wibowo et al. (2014) 

melaporkan bahwa susut hasil sampai dengan tahap pengolahan 

berkisar antara 10-11%. Namun sampai sekarang �dak ada angka 

valid yang dapat digunakan. Salah satunya penyebabnya adalah 

memang �dak pernah ada peneli�an yang terstruktur untuk 

menaksirnya. Peneli�an yang ada umumnya terfragmentasi dan 

tersebar di berbagai jenis perikanan (skala besar, skala kecil), jenis 

ikan, dan lokasi. 
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yaitu 40%, diambil berdasarkan es�masi Gustavsson et al. (2011) 

untuk Asia Selatan dan Asia Tenggara dan juga dijadikan pegangan 

oleh FAO. Namun demikian, sebagaimana disebutkan di atas, 

Nurhasan dan Purnama (2019) ternyata menjumlahkan se�ap 

persentase berat pada �ap tahapan sepanjang rantai pasok, yaitu 

produksi, pascapanen, pengolahan, distribusi, dan konsumsi 

(Gambar 1). Sedangkan dalam laporan Gustavsson et al. (2011) 

angka tersebut menggambarkan persentasi susut berat terhadap 

bahan yang masuk ke masing-masing tahapan tersebut. Dengan 

mengembalikan kepada angka asal, maka susut berat ikan adalah 

35%, sejak produksi sampai konsumsi. 

Mengingat �dak ada data yang dapat diandalkan, maka es�masi 

tersebut digunakan untuk perhitungan di risalah ini. Selanjutnya 

dengan membandingkan data produksi dan target konsumsi dari 

Tabel 1 dapat dies�masi susut hasil ikan (dan gizi) yang berpotensi 

terjadi selama 5 tahun ke depan.

Angka produksi dalam Tabel 1 untuk perikanan tangkap 

diasumsikan adalah angka yang tercatat di pendaratan, bukan angka 

sejak penangkapan. Karena itu, susut di �ngkat produksi perikanan 

tangkap (discards) �dak dimasukkan dalam perhitungan selanjutnya, 

sehingga susut hasilnya adalah 29%. Sedangkan untuk perikanan 

budidaya, angka susut hasil tersebut �dak digunakan mengingat 

terbatasnya rujukan di �ngkat global maupun nasional. Meskipun 

demikian dapat diduga susut hasil di perikanan budidaya akan lebih 

kecil daripada di perikanan laut, terutama meningat perbedaan 

karakteris�knya, baik dari segi pemanenan maupun penanganan 

dan pengolahannya. Satu rujukan yang agak lengkap mengenai 

susut pascapanen perikanan budidaya sejak panen hingga 

penjualan eceran adalah dari 10Jeeva et all  yaitu sekitar 20%. Angka 

ini digunakan dalam penghitungan susut pascapanen perikanan 

budidaya di risalah ini. 

Tabel 3 memperlihatkan bahwa berdasarkan simulasi di atas, apabila 

�dak ada upaya menekan �ngkat susut pascapanen, maka target 

angka konsumsi ikan baru akan tercapai pada 2023, namun sejumlah 

ikan dalam jumlah yang besar terbuang sia-sia sampai dengan 2024 

yaitu 3,82-4,99 juta ton per tahun. Susut pascapanen merupakan 

kehilangan yang sangat besar, terutama dari nilai uang dan nilai gizi 

yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki 

perekonomian dan status gizi masyarakat.

Dari sisi nilai uang, kerugian itu �dak dapat dihitung secara akurat 

mengingat harga ikan sangat bervariasi, dari yang termurah (ikan 

rucah, ikan petek) sampai yang termahal (ikan tuna, kerapu, udang, 

bawal bintang). Berdasarkan rerata nilai dan volume produksi ikan 
11dalam sta�s�k tahun 2017 yang diterbitkan KKP , diperoleh harga 

rerata (sangat kasar) Rp 16,6 juta per ton, dan dengan menggunakan 

angka ini sebagai rujukan, maka nilai yang terbuang selama 5 tahun 

ke depan adalah Rp 63,3-82,8 triliun per tahun (nilai produksi 

perikanan total pada tahun 2017 adalah Rp 384,5 triliun). Angka ini 

hampir sama dengan hasil es�masi (FAO, 2017b), yaitu USD 4,8 

milyar per tahun, atau setara Rp 67,2 triliun (1 USD = Rp 14.000).

Sebagaimana diketahui, ikan merupakan sumber protein hewani 

yang banyak dikonsumsi masyarakat. Kandungan protein ikan 

sangat bervariasi, namun bisa diambil rerata 20%. Maka susut 

pascapanen di atas akan menyebabkan hilangnya 840 ribu – 1 juta 

ton protein ikan. Bila diselamatkan, maka protein yang hilang itu 

dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan protein anak dan 

ibu hamil (6-7 kg/kapita/tahun). Berdasarkan hasil Riskesdas 2018, 

17,7% anak balita mengalami gizi buruk dan gizi kurang, 30,8% anak 

balita mengalami stun�ng, dan 48,9% ibu hamil mengalami anemia. 

Disinyalir,stun�ng menyebabkan kerugian sekitar 2-3% dari Produk 
12Domes�k Bruto (PDB) atau senilai Rp 400 triliun per tahun . 

Penyebab stun�ng antara lain adalah kekurangan gizi kronis/kalori 

dan protein (Prasetyani, 2018), sedangkan anemia ibu hamil 

umumnya disebabkan oleh kekurangan zat gizi mikro, yang 

kesemuanya dapat diperoleh dari ikan. Bila stun�ng dapat diatasi, 

maka manfaat ekonomi yang diperoleh bisa mencapai 48kali 

investasi yang dikeluarkan untuk mengatasi stun�ng tersebut 

(Hoddino� et al., 2013).
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Susut pascapanen yang �nggi juga akan mendorong eksploitasi 

yang berlebihan terhadap sumberdaya ikan. Pada gilirannya ini akan 

menyebabkan terancamnya kelestarian sumberdaya. Maka, 

mengurangi susut pascapanen ikan selain dapat membantu 

mengurangi prevalensi stun�ng juga sekaligus akan berkon�busi 

dalam melestarikan sumberdaya ikan dan memperbaiki ekonomi.

Pen�ngnya data dan informasi 
yang akurat
Data yang digunakan di atas hampir semua merupakan asumsi, 

terutama data susut pascapanen. Maka angka susut pascapanen 

belum mempunyai pijakan yang kuat. Persentase susut pascapanen 

sebesar 25-30% di Indonesia sudah muncul sejak tahun 1980-an 

(Ames, et al., 1991), dan sampai saat ini belum divalidasi 

kebenarannya. Ini menjadi kelemahan dasar dan sebenarnya �dak 

hanya terjadi di Indonesia namun juga di �ngkat global. Gustavsson 

et al. (2011) pada dasarnya juga menggunakan berbagai es�masi 

dengan berbagai asumsi, dan masih diperlukan banyak kegiatan 

untuk validasi yang mensyaratkan kerjasama dengan berbagai 

lembaga internasional dan negara (FAO, 2017a; Peñarubia et al., 

2020). Terlebih lagi perikanan dengan berbagai jenis ikan yang 

beragam baik dari jenis dan sifat, cara penangkapan atau skala 

usahanya akan mempengaruhi susut pascapanen. Tanpa data yang 

akurat, maka seluruh kebijakan yang diambil menjadi �dak terukur, 

bahkan bisa salah (if you can not measure it, you can not manage it). 

Hal ini dapat diatasi dengan pengukuran susut pascapanen secara 

terstruktur yang mewakili se�ap jenis perikanan dan Wilayah 

Pengelolaan Perikanan (WPP).

Pemilihan �pe perikanan atau jenis ikan yang akan diukur dapat 

ditentukan melalui kontribusinya terhadap empat hal secara 

berjenjang, yaitu ekonomi, konsumsi, gizi, dan keamanan pangan 

(Anonymous, 2016). Apabila ini terlalu sulit karena begitu 

beragamnya ikan yang harus dinilai untuk dipilih, maka dapat dimulai 

dengan jenis ikan yang sudah ditetapkan sebagai komoditas 

strategis oleh pemerintah yaitu bandeng, tuna/tongkol/cakalang, 

dan kembung, serta ditambah dengan jenis ikan yang banyak 

dikosumsi misalnya ikan dari kelompok pelagis kecil. Cara terakhir ini 

mungkin lebih sederhana dan pengukuran susut dapat dilakukan 

hampir di seluruh WPP serta sudah mewakili perikanan tangkap dan 

perikanan budidaya. Metoda yang dikembangkan Ward & Jeffries 

(2000) perlu disederhanakan sehingga mudah dan cepat untuk 

dilaksanakan dengan melibatkan petugas di daerah atau penyuluh 

perikanan.  Dengan menyederhanakan cara pengukuran dan 

memperluas cakupan, maka se�daknya akan tersedia data yang 

lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, 

mengingat pen�ngnya data yang valid, metode pengukuran yang 

terstandar, dan konversi nilai gizi yang teruji secara akademis, risalah 

ini juga merekomendasikan dibangunnya Pusat Studi dan Data Susut 

dan Limbah Pangan Bergizi di Indonesia.

 

Kesimpulan
Susut pascapanen perikanan merupakan permasalahan yang telah 

terjadi puluhan tahun dan berbagai upaya untuk mengatasi telah 

dilakukan namun belum memberikan hasil yang op�mal. Es�masi 

susut pascapanen berada pada kisaran 30% berdasarkan bobot, dan 

terjadi di semua tahapan rantai pasok, bahkan sampai di �ngkat 

konsumen. Apabila �dak diambil langkah-langkah untuk 

mengatasinya, maka sampai lima tahun ke depan akan terjadi susut 

pasca panen antara 3.8-5 juta ton per tahun masing-masing senilai 

Rp 63-83 triliun. Kondisi ini dapat berpotensi menghambat 

pencapaian target konsumsi ikan selama �ga tahun ke depan, serta 

memubadzirkan hampir satu juta ton protein per tahun yang 

seharusnya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan gizi masyarakat, 

terutama balita dan ibu hamil.

Permasalahan mendasar yang dihadapi untuk mengatasi susut 

pascapanen adalah ke�adaan data yang akurat yang dapat 

digunakan untuk menyusun kebijakan atau program aksi. Data yang 

tersedia bersifat parsial dan menggunakan metode yang bervariasi 

dalam menghitung susut pascapanen.  Metoda yang telah 

dicobakan cenderung rumit dan memerlukan upaya yang �dak kecil, 

apalagi mengingat sifat perikanan di Indonesia, luasnya wilayah yang 

harus dicakup, serta keragaman demografis, preferensi, dan budaya 

konsumen perikanan Indonesia.

Apabila data susut pascapanen dengan metoda di atas dapat 

diperoleh, maka termasuk strategi penanganannya akan lebih 

mudah dilakukan termasuk pembiayaan dan pelaksananya. Salah 

satu metoda untuk mengatasi susut pascapanen yang layak 

diper�mbangkan adalah dengan menerapkan sistem rantai dingin di 

sepanjang sepanjang rantai pasokan ikan. 
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Tabel 1. Target konsumsi, kebutuhan dan  penyediaan ikan 2020-2024

 Tahun
 

Jumlah 
Penduduk1

 (juta)
 

Target 
Konsumsi2

 (kg/kapita)
 

Kebutuhan3

 (juta ton)
 

Target Produksi 2

 Perikanan 
Tangkap

 

Perikanan 
Budidaya

 

Total
 

2020
 

269,6
 

56,4
 

12,5
 

8,0
 

7,5
 

15,5
 

2021  272,3 58,1 13,0 8,4 7,9 16,3 

2022  274,9 59,5 13,47 8,9 8,7 17,6 

2023  277,4 61,0 13,94 9,4 9,5 18,9 

2024
 

280,0
 

62,5
 

14,34
 

10,1
 

10,3
 

20,4
 

Tabel 3. Target produksi dan susut hasil perikanan 2020-2024

Perbedaan angka desimal karena ada pembulatan

Gambar 1. Susut di se�ap tahapan pascapanen (%) ikan di Asia Selatan dan Asia Tenggara 
(Gustavsson et al. (2011)

Saran kebijakan
Rekomendasiknya adalah disusun rencana besar penghitungan susut pascapanen perikanan dengan melibatkan 

seluruh pemangku kepen�ngan termasuk masyarakat dan pelaku usaha. Kegiatan dapat dimulai dengan melakukan 

kajian di berbagai daerah, menyederhanakan cara penghitungan susut pascapanen, dan diiku� dengan penentuan 

komoditas serta wilayah/cakupan survei. Untuk selanjutnya pelaksanaan survei dilakukan dengan melibatkan 

Kementerian terkait beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dinas maupun Perguruan Tinggi di daerah terpilih. 

Berdasarkan hasil di atas, maka langkah berikutnya adalah menyusun strategi dan rencana �ndak pengurangan susut 

hasil yang penyusunannya harus melibatkan seluruh pemangku kepen�ngan, baik pemerintah, asosiasi terkait, 

lembaga non pemerintah, serta masyarakat. Tabel 2 dapat digunakan sebagai rujukan untuk menyusun rencana 

pengurangan susut pascapanen.

Kegiatan di atas disarankan dikoordinasikan dan didanai oleh Kementerian Koordinator (Kemari�man dan Investasi; 

atau Perekonomian) atau oleh Bappenas. Pelaksana utama kegiatan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
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15%

9%

8,2%

6%

2%

saat distribusi

pengolahan dan pengemasan

saat produksi

pascapanen dan penyimpanan

konsumsi

 

 

15%

9%

2%

6%

8,2%

Defisit

a b c d = b+c e = 0,29xb f = 0,2xc g = e+f h = b-e i = c-f j = h+i k = j-a

2020 56,40 12,50 8,00 7,50 15,50 2,32 1,50 3,82 5,68 6,00 11,68 -0,82
2021 58,10 13,00 8,40 7,90 16,30 2,44 1,58 4,02 5,96 6,32 12,28 -0,72
2022 59,50 13,47 8,90 8,70 17,60 2,58 1,74 4,32 6,32 6,96 13,28 -0,19
2023 61,00 13,94 9,40 9,50 18,90 2,73 1,90 4,63 6,67 7,60 14,27 0,33

2024 62,50 14,34 10,10 10,30 20,40 2,93 2,06 4,99 7,17 8,24 15,41 1,07

Total
Tahun

Target 
konsumsi 

(kg/kap/th)

(juta ton)Tangkap Budidaya

Target Produksi (juta ton) Ketersediaan (juta ton)Susut Lepas Panen (juta ton)
Kebutuhan 
(juta ton) TotalTangkap Budidaya Tangkap BudidayaTotal
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Tabel 1. Target konsumsi, kebutuhan dan  penyediaan ikan 2020-2024

 Tahun
 

Jumlah 
Penduduk1

 (juta)
 

Target 
Konsumsi2

 (kg/kapita)
 

Kebutuhan3

 (juta ton)
 

Target Produksi 2

 Perikanan 
Tangkap

 

Perikanan 
Budidaya

 

Total
 

2020
 

269,6
 

56,4
 

12,5
 

8,0
 

7,5
 

15,5
 

2021  272,3 58,1 13,0 8,4 7,9 16,3 

2022  274,9 59,5 13,47 8,9 8,7 17,6 

2023  277,4 61,0 13,94 9,4 9,5 18,9 

2024
 

280,0
 

62,5
 

14,34
 

10,1
 

10,3
 

20,4
 

Tabel 3. Target produksi dan susut hasil perikanan 2020-2024

Perbedaan angka desimal karena ada pembulatan

Gambar 1. Susut di se�ap tahapan pascapanen (%) ikan di Asia Selatan dan Asia Tenggara 
(Gustavsson et al. (2011)

Saran kebijakan
Rekomendasiknya adalah disusun rencana besar penghitungan susut pascapanen perikanan dengan melibatkan 

seluruh pemangku kepen�ngan termasuk masyarakat dan pelaku usaha. Kegiatan dapat dimulai dengan melakukan 

kajian di berbagai daerah, menyederhanakan cara penghitungan susut pascapanen, dan diiku� dengan penentuan 

komoditas serta wilayah/cakupan survei. Untuk selanjutnya pelaksanaan survei dilakukan dengan melibatkan 

Kementerian terkait beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dinas maupun Perguruan Tinggi di daerah terpilih. 

Berdasarkan hasil di atas, maka langkah berikutnya adalah menyusun strategi dan rencana �ndak pengurangan susut 

hasil yang penyusunannya harus melibatkan seluruh pemangku kepen�ngan, baik pemerintah, asosiasi terkait, 

lembaga non pemerintah, serta masyarakat. Tabel 2 dapat digunakan sebagai rujukan untuk menyusun rencana 

pengurangan susut pascapanen.

Kegiatan di atas disarankan dikoordinasikan dan didanai oleh Kementerian Koordinator (Kemari�man dan Investasi; 

atau Perekonomian) atau oleh Bappenas. Pelaksana utama kegiatan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

6 

15%

9%

8,2%

6%

2%

saat distribusi

pengolahan dan pengemasan

saat produksi

pascapanen dan penyimpanan

konsumsi

 

 

15%

9%

2%

6%

8,2%

Defisit

a b c d = b+c e = 0,29xb f = 0,2xc g = e+f h = b-e i = c-f j = h+i k = j-a

2020 56,40 12,50 8,00 7,50 15,50 2,32 1,50 3,82 5,68 6,00 11,68 -0,82
2021 58,10 13,00 8,40 7,90 16,30 2,44 1,58 4,02 5,96 6,32 12,28 -0,72
2022 59,50 13,47 8,90 8,70 17,60 2,58 1,74 4,32 6,32 6,96 13,28 -0,19
2023 61,00 13,94 9,40 9,50 18,90 2,73 1,90 4,63 6,67 7,60 14,27 0,33

2024 62,50 14,34 10,10 10,30 20,40 2,93 2,06 4,99 7,17 8,24 15,41 1,07

Total
Tahun

Target 
konsumsi 

(kg/kap/th)

(juta ton)Tangkap Budidaya

Target Produksi (juta ton) Ketersediaan (juta ton)Susut Lepas Panen (juta ton)
Kebutuhan 
(juta ton) TotalTangkap Budidaya Tangkap BudidayaTotal

Kertas Kerja - Jejaring Pasca-Panen untuk Gizi Indonesia Kertas Kerja - Jejaring Pasca-Panen untuk Gizi Indonesia 

https://www.beritasatu.com/ekonomi/319331-susut-hasil-panen-perikanan-capai-rp-30-triliun
https://theconversation.com/poor-fishery-management-costs-indonesia-7-billion-per-year-heres-how-to-stop-it-109671
http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/brsdm/pdf/files28897Evaluasi%20Susut%20Hasil%20Pasca%20Panen.pdf
http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/brsdm/pdf/files28897Evaluasi%20Susut%20Hasil%20Pasca%20Panen.pdf


Tabel 2. FLW di berbagai tahapan sepanjang rantai pasok perikanan

Penangkapan/
Pemanenan

Pascapanen

Konsumsi

Pengolahan

Penyimpanan, 
distribusi dan 
retail

Tahapan                                      Penyebab FLW

· Pembuangan ikan di laut dengan sengaja (discards) karena bukan ikan target atau karena non 
ekonomis, atau kelebihan tangkapan.

· Efek “ghost fishing” dari alat tangkap yang terlepas atau dibuang ke laut.

· Hasil tangkapan yang terbuang/tercecer ke laut.

· Keterlambatan mengangkat ikan dari alat tangkap/jaring sehingga menyebabkan kerusakan ikan.

· Ikan dalam alat tangkap telah didahului dimakan pemangsa (predator).

· Penanganan di atas kapal �dak baik, minim pendinginan, ikan di�mbun secara ceroboh.

· Teknik pemanenan ikan budidaya yang �dak tepat menyebabkan ikan ma� (bila dimaksudkan 
untuk pemasaran hidup) atau rusak.

· Berkurangnya ikan karena dicuri pada saat panen.

· Kurangnya fasilitas penanganan pascapanen, terutama ketersediaan rantai dingin.

· Teknik penanganan yang �dak benar.

· Hambatan dalam penjualan.

· Serangan hama (serangga, �kus) dan hewan pemangsa (anjing, kucing, �kus).

    

· Bahan baku �dak standar dan jelek.

· Teknik pengolahan yang buruk.

· Prak�k sanitasi dan higiene �dak bagus.

· Bahan tambahan dan bahan pembantu ilegal.

· Pengemasan �dak mencukupi.

· Kapasitas pengolahan rendah atau �dak maksimal menyebabkan penumpukan bahan atau 
keterlambatan proses.

· Tenaga kerja �dak terampil.

· Fasilitas pengemasan dan penyimpanan �dak memadai, �dak melindungi ikan dan/atau 

produknya dari serangan hama dan hewan pemangsa.

· Suhu dan kondisi ruang penyimpanan �dak tepat.

· Manajemen dan prak�k penyimpanan �dak benar, terjadi penumpukan.

· Sarana distribusi �dak memadai, �dak berpendingin dan �dak melindungi muatan.

· Fasilitas dan prak�k retail �dak baik, produk ter-ekspos terhadap kontaminasi (silang).

· Produk kadaluwarsa dipajang.

· Penyediaan di rumah berlebih dan cenderung boros.

· Sisa konsumsi terlalu besar (memasak melebihi kebutuhan).

· Pembusukan karena sarana penyimpanan kurang.

· Porsi besar di restoran.
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