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berdasarkan materi yang ada,
buku panduan ini bertujuan untuk:
Menceritakan Pangan Bijak Nusantara, yaitu gerakan yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran dan mendorong produsen dan konsumen menjadi
aktor perubahan pola konsumsi dan produksi pangan di Indonesia.
Nilai konservasi, nutrisi, ekonomi dan budaya yang ada dicontohkan
dalam beberapa contoh produk Pangan Bijak Nusantara.
Berkontribusi materi untuk kurikulum sekolah khususnya
mengenai pangan yang adil dan berkelanjutan.
Membantu meningkatkan kesadaran murid sekolah (dan keluarganya
di rumah) terkait pentingnya memilih dan mengonsumsi produk
pangan yang lokal, lestari, adil dan sehat.

SEKILAS TENTANG PANGAN BIJAK NUSANTARA
Pangan Bijak Nusantara merupakan kampanye publik yang bertujuan agar terealisasinya
sistem pangan yang berkelanjutan, adil dan
etis. Kata ‘BIJAK’ dipilih untuk menyat ukan
prinsip-prinsip lokal, sehat, adil dan lestari yang
diinginkan ada dalam sebuah sistem pangan.
Saat ini kampanye Pangan Bijak Nusantara
menga ngkat tujuh produk unggulan yang
dihasilkan oleh kelompok produsen masyarakat
adat dan lokal, laki-laki dan perempuan dan
dapat menjadi contoh pangan bijak.
Produk-produk tersebut adalah beras varietas
lokal dari Krayan di Kalimantan Utara, garam
krosok dari Rembang di Jawa Tengah, minyak
kelapa murni (VCO) dari Nias di Sumatera
Utara, gula aren dari Kolaka di Sulawesi Utara,
madu hutan dari Kalimantan Barat, kopi dari
Toraja dan Enrekang di Sulawesi Selatan, serta
sagu dari Sungai Tohor di Kepulauan Riau.

Lokal

Sehat

Adil

Lestari

•
•
•
•

Bukan impor
Varietas & benih lokal
Diproduksi di daerah setempat
Bagian dari budaya dan kearifan
masyarakat adat dan lokal

• Pangan alami
• Organik
• Tidak mengandung pengawet
buatan, atau unsur kimia lainnya
• Bersih & higienis
• Bergizi & bermutu tinggi

•
•
•
•

Adil untuk l ingkungan
Dapat diakses konsumen
Produsen sejahtera
Harga pasar adil bagi produsen
& konsumen

• Varietas yang sesuai dengan
alam setempat
• Ramah l ingkungan
• Berkelanjutan
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Kampanye Pangan Bijak Nusantara diprakarsai oleh
KONSORSIUM LOCAL HARVEST yaitu:
Funded by the
European Union

Hivos
Hivos memimpin manajemen proyek dan mengoordinasikan kemitraan serta bantuan
teknis dan peningkatan kapasitas bagi semua anggota konsorsium #PanganBijakNusantara. Hivos berperan dalam kegiatan lobi dan advokasi di tingkat lokal dan nasional,
terutama dalam pembentukan forum pemangku kepentingan sistem pangan.
hivos.org
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
AMAN mendampingi produksi kopi dari komunitas adat yang juga merupakan anggota
AMAN di Kabupaten Enrekang, Toraja Utara dan Tana Toraja di Sulawesi Selatan. AMAN
juga mendokumentasikan proses pengelolaan dan pengolahan kopi tersebut berdasarkan standar sistem penjaminan partisipatif (PGS). Kopi dari Toraja dan Enrekang memiliki
reputasi kualitas yang mendunia. Dokumen PGS akan digunakan sebagai contoh (role
model) yang bisa diduplikasikan di komunitas-komunitas adat lainnya di Indonesia.
aman.or.id
WWF-Indonesia
WWF-Indonesia berperan dalam mengoordinasikan kegiatan kampanye #PanganBijakNusantara secara nasional untuk memengaruhi pola konsumsi dan produksi agar lebih
lokal, adil, sehat, sehat dan lestari. WWF-Indonesia ikut berkontribusi dalam pencapaian
target produksi di area pendampingannya di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat,
melalui penguatan kapasitas, edukasi dan penerapan sistem pengawasan mutu internal
(ICS) dan sistem penjaminan partisipatif (PGS), dan bekerja sama dengan perempuan
produsen dan pedagang di pasar lokal. WWF-Indonesia juga mempromosikan pangan
bijak kepada pihak ritel dan mendorong kebijakan dan inisiatif pemerintah lokal untuk
mendukung pangan bijak, terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.
wwf.id
Non-Timber Forests Products-Exchange Programme Indonesia (NTFP-EP Indonesia)
NTFP-EP Indonesia berperan dalam mempromosikan sistem penjaminan partisipatif
(PGS) untuk komoditas terpilih yaitu kopi, madu hutan, sagu, garam krosok, minyak
kelapa dan beras dari komunitas produsen pangan bijak. NTFP-EP Indonesia akan me
lakukan penelitian siklus hidup produk (life cycle analysis) dari produk terpilih yaitu kopi,
madu hutan, sagu, minyak kelapa dan beras. NTFP-EP Indonesia akan mengoordinasikan
partisipasi bersama semua anggota konsorsium dalam Festival PARARA yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali, sebagai momentum dan kesempatan untuk kampanye
#PanganBijakNusantara.
ntfp.org
Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)
ASPPUK bertanggung jawab untuk membantu skema mikro-finansial kepada Perempuan dalam Usaha Kecil, berupa bantuan teknis dan pendanaan, mendorong diadopsinya
standar sistem penjaminan partisipatif (PGS) dan menciptakan peluang pasar bagi
produk-produk yang dihasilkan di area pendampingan, terutama minyak kelapa murni,
gula aren dan garam krosok, di Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah.
Bersama Hivos, ASPPUK akan melakukan advokasi di tingkat lokal dan nasional untuk
mempromosikan konsumsi dan produksi berkelanjutan.
asppuk.or.id
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S

istem pangan secara global saat ini memiliki
dampak negatif yang sangat besar pada lingkungan, ketahanan ekosistem dan keanekaragaman
hayati. Sedangkan di sisi lain banyak masyarakat
petani terutama di pedesaan dan daerah terpencil yang belum dijamin ketahanan dan kedaulatan
pangannya. Hal itu menyebabkan terjadinya ketimpangan secara ekonomi-sosial dan juga terjadinya
kerusakan lingkungan. Hasil dari beberapa survey
menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia
tidak menyadari bahwa produk yang mereka konsumsi bisa merusak lingkungan dan juga bahwa sistem produksinya kurang adil bagi petani skala kecil.
Kampanye Pangan Bijak Nusantara merupakan bagian dari strategi proyek Local Harvest yang diinisiasi
untuk meningkatkan pemahaman dan permintaan
konsumen terhadap produk pangan lokal, adil, sehat
dan lestari.
Dengan latar belakang dan juga keyakinan bahwa
ada pendekatan dan alternatif lain untuk produksi
dan konsumsi pangan yang bisa lebih lestari untuk
lingkungan, adil untuk petani (baik laki-laki, perem
puan dan masyarakat adat) dan bumi, sehat untuk konsumen dan lokal (mengurangi emisi dalam
produksi dan konsumsi makanan dan melestarikan
benih dan varietas lokal) inilah yang memotivasi beberapa organisasi masyarakat sipil yaitu Hivos, WWF
Indonesia, ASPPUK, NTFP-EP Indonesia, AMAN untuk
bergabung dan mendorong transformasi sistem
pangan lokal, bijak dan lestari bagi produsen dan
konsumen di Indonesia bersama dengan mitra jeja
ring di Panen Raya Nusantara (PARARA), organisasi
masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya.
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LEMBAR KERJA SISWA
Pada halaman berikut ini akan dipaparkan informasi dari
beberapa produk yang menjadi contoh pangan bijak nusantara.
Pelajari seluruh informasi tersebut, kemudian diskusikan
pertanyaan yang ada dengan guru dan teman kalian.
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SAGU

MADU HUTAN

Dihasilkan oleh
masyarakat di
Kabupaten Kepulauan
Meranti di Provinsi
Riau.

Dihasilkan oleh masyarakat di
Kabupaten Melawi, Mempawah,
Kapuas Hulu, Kubu Raya, dan
Sangau di Kalimantan Barat.

MINYAK KELAPA MURNI/VCO

GARAM KROSOK

Dihasilkan oleh masyarakat di
Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias
Utara, Nias Selatan, dan Gunung
Sitoli di Provinsi Sumatera Utara.

Dihasilkan oleh
masyarakat di
Kabupaten Rembang,
Jawa Tengah.

Panduan Pangan Bijak Nusantara

BERAS ADAN KRAYAN
Dihasilkan oleh masyarakat di
Kabupaten Malinau dan Nunukan
di Provinsi Kalimantan Utara, dan
Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi
Kalimantan Barat.

CONTOH PRODUK
DALAM PANGAN BIJAK
NUSANTARA

KOPI

GULA AREN

Dihasilkan oleh masyarakat
adat di Kabupaten Enrekang
dan Toraja di Provinsi Sulawesi
Selatan.

Dihasilkan oleh masyarakat di
Kabupaten Kendari, Konawe, Kolaka,
dan Buton Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara.

Panduan Pangan Bijak Nusantara
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etika kalian diminta menyebutkan makanan
pokok, makanan pokok apa yang sering kalian
makan? Wah, semua rata-rata menjawab nasi ya?
Walaupun memang tidak hanya nasi yang termasuk
makanan pokok: ada singkong, jagung, ubi dan sagu.
Seperti yang teman-teman ketahui nasi adalah
makanan pokok yang diolah dari beras. Ada banyak
lho jenis beras. Salah satunya Beras Adan Krayan.
Dari namanya ada yang bisa menebak dimana beras
ini dibudidayakan? Coba kalian cari di internet ketik
daerah Krayan, apa yang kalian temukan?

Beras Adan Krayan ini merupakan varietas beras
lokal yang dibudidayakan di dataran tinggi Krayan
di Nunukan, Kalimantan Utara. Maksud dari varietas
beras lokal artinya beras ini ditanam, tumbuh dan
dikelola oleh petani di daerah Krayan di pulau Kali
mantan.
Adakah dari teman-teman yang berasal dari Kalimantan? Atau pernah pergi jalan-jalan ke Kalimantan? Kesan apa yang pertama muncul ketika
melihat daerah di Kalimantan? Hamparan luas ya?
Wajar jika ketika kita berkunjung ke Kalimantan dan
dataran
tinggi
Krayan

Pulau
Kalimantan
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kita menikmati pemandangan dengan hamparan
yang luas, karena Kalimatan adalah pulau terluas di
Indonesia.
Di Dataran Tinggi Krayan juga sama lho temanteman, hamparan sawah luas yang dikelilingi pohon
bambu dan buah-buahan di lereng gunung dan
ditutupi dengan hutan yang lebat, serta sungai yang
berliku dan berjeram.
Tahukah kalian jika beras ini bukan hanya berwarna
putih. Terdapat tiga varietas Beras Adan Krayan
yang berbeda: putih, merah, dan hitam. Coba ba
yangkan beras berwarna merah dan hitam! Kira-kira
bagaimana ya rasanya? Beras Adan Krayan juga
terkenal karena tekstur beras halus serta rasa yang
enak, dan dan mengandung banyak nutrisi.
Bagaimana petani di daerah Krayan bisa menghasilkan beras yang berkualitas? Selama berabad-abad,
masyarakat adat di sana telah menggarap lembahlembah menjadi sawah. Air yang bersih dan jernih
dialirkan oleh pipa bambu atau parit alami ke sawah.
Kerbau tidak digunakan untuk membajak, namun
setelah panen kerbau dilepaskan ke sawah untuk
meratakan tanah, menyuburkan tanah, sehingga
membuat sawah siap diolah.
Beras Adan Krayan ditanam setahun sekali. Mengapa
bisa begitu lama ya? (karena) Pembibitan biasanya
dimulai sekitar bulan Juli dan penanaman dilakukan
setelahnya. Musim panen (kemudian) dimulai sejak
akhir Desember hingga Februari. 		
Dataran Tinggi Krayan akan memukau para pengunjung yang datang ke sana dikarenakan oleh tinggi
nya keanekaragaman hayati yang dimiliki. Keragam
an tanaman pangan lokal dan sumber daya yang
ada bukan hanya sebuah cara yang baik untuk me
lestarikan keanekaragaman hayati, namun juga untuk membangun ketahanan dan kedaulatan pangan.
Dengan menjaga pangan, masyarakat setempat
akan lebih mampu beradaptasi dan mengatasi tantangan seperti perubahan iklim ataupun tantangan
lingkungan lainnya.

© WWF-Indonesia / Cristina Eghenter

TAHUKAH KALIAN?
PANGAN DAN WARISAN BUDAYA
Hak atas pangan merupakan salah satu hak
asasi manusia. Namun pangan lebih dari sekedar
makanan. Pangan juga mewujudkan makna
budaya yang mendalam. Pangan mencerminkan
sejarah dan tradisi serta menunjukkan identitas suatu etnis. Beras Adan Krayan bukan ha
nya produk pertanian, namun juga merupakan
produk budaya dan bagian dari identitas etnis
masyarakat adat Lundayeh di Dataran Tinggi
Krayan. Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 40 varietas padi yang ditanam
dan dibudidayakan di daerah ini.

KANDUNGAN BERAS ADAN KRAYAN
Beras Adan Krayan mengandung kadar karbohidrat (beras varietas putih) dan kandungan mi
neral (beras varietas hitam) membuat beras ini
bernilai (memiliki) gizi yang sangat baik.

BERAS ADAN KRAYAN
MENDAPATKAN PENGHARGAAN
Pada tahun 2012, Beras Adan dari Dataran
Tinggi Krayan dianugerahi sertifikat Indikasi
Geografis (IG) oleh pemerintah Indonesia sebagai pengakuan atas karakteristik unik padi lokal
ini. Hanya beras dari Dataran Tinggi Krayan
yang dapat dipromosikan dan dipasarkan de
ngan nama Beras Adan Krayan. 			
		

Panduan Pangan Bijak Nusantara
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LATI HAN
Pertanyaan ini dibagi menjadi dua yaitu pertanyaan
dasar dan pilihan. Pertanyaan ini dibagi berdasarkan kompetensi literasi yang berbeda. Untuk pendamping (orangtua/guru) silakan membaca tujuan
kompetensi literasi, sesuaikan pertanyaan tersebut
dengan kemampuan literasi murid.

PERTANYAAN DASAR
Tujuan kompetensi literasi: Mencari dan menemukan
informasi dari teks atau gambar, Membuat kesimpulan dari informasi eksplisit dalam teks atau gambar.
Coba kamu jawab 3 pertanyaan dasar ini. Kalian
bisa bercerita dengan membuat narasi atau dengan
gambar.
1. Apa saja yang dilakukan petani ketika menanam tanaman padi hingga menjadi beras? Untuk
menjawab pertanyaan ini kalian bisa mengamati
kegiatan petani jika lingkungan kalian terdapat
sawah, bertanya pada petani atau mencari tahu
lewat internet atau buku.

2. Mengapa daerah Krayan bisa menghasilkan beras
yang berkualitas?

10
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3. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana cara
mengolah beras menjadi nasi?
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PERTANYAAN PILIHAN

YUK KITA BUAT BERSAMA!

Tujuan kompetensi literasi: Membuat kesimpulan
dari informasi dalam teks dan informasi umum di
luar teks, Membuat kesimpulan berdasarkan teks
yang dikaitkan dengan pengalaman di kehidupan
sehari-hari

Pada aktivitas ini kalian akan diajak untuk membuat
nasi sendiri. Jika ingin membuat nasi apa bahan
yang kalian perlu siapkan? Betul, beras dan air.
Tantangan untuk kalian, carilah berapa perbanding
an beras dan air yang tepat untuk membuat nasi!
Kalian bisa menggunakan gelas takaran beras yang
ada di rice cooker atau gelas kecil. Hitung berapa gelas beras dan gelas air yang kalian butuhkan untuk
membuat nasi yang pulen.

Kamu boleh memilih untuk menjawab atau tidak
menjawab pertanyaan ini. Pilihan ada di tanganmu!
4. Beras jenis manakah yang sering kamu olah di
rumah: putih, hitam, merah? Apakah beras di
rumahmu termasuk varietas beras lokal? Apa saja
ciri yang termasuk varietas beras lokal?

Kalian bisa menceritakan hasil eksperimen kalian
dengan komik, poster atau video lalu presentasikan
ke guru dan teman sekelas kalian ya! Coba amati
hasil eksperimen teman-teman kalian!

TEBAK-TEBAKAN

5. Apa saja menurutmu yang berpengaruh pada
kualitas beras?
(Untuk menjawab pertanyaan ini kalian bisa
menelaah dari bacaan ini dan dikaitkan dengan
pengetahuan yang sudah kalian ketahui atau
sumber lain)

Makanan ini adalah makanan khas Indonesia bagian
Timur yang berbahan dasar beras

B_B_R M _ _A_0
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KOPI

H

itam, pahit, sering diminum oleh bapak-bapak.
Coba kalian tebak apa ya kira-kira? Benar, kopi.
Apakah ayah kalian juga sering minum kopi? Indonesia termasuk negara yang banyak memproduksi
jenis kopi. Nah, coba tanyakan ke ayah kalian, kopi
jenis apa yang sering diminum ayah kalian?
Salah satu kopi terbaik di dunia dibuat oleh petani
Indonesia lho teman-teman. Ada yang tahu nama
nya? Kopi Toraja merupakan salah satu kopi terbaik
di dunia. Kenapa ya namanya Kopi Toraja? Kopi ini
dinamakan Kopi Toraja karena dibudidayakan di kawasan Tana Toraja dan Enrekang, Provinsi Sulawesi
Selatan. Kedua kawasan ini terdiri dari kawasan berbukit dan dataran rendah yang sangat cocok untuk
bercocok tanam kopi.

Jika ada kopi di rumah, coba kalian ambil segenggam kopi dan mencium baunya. Bagaimana baunya?
Berbeda ya dengan bau teh? Nah sekarang coba
cari pembungkus kopinya. Biasanya di belakang
pembungkus kopi terdapat keterangan kandungan
kopi atau kopi tersebut termasuk jenis kopi apa.
Diantara banyak kopi, Kopi Arabika Toraja dikenal
dengan cita rasa dan aromanya yang khas dengan
rasa yang unik dan kekentalan yang kuat. Kenapa
ya ada kata Arabika ditengah kata Kopi Toraja? Itu
menandakan jenis kopinya. Kopi Toraja adalah jenis
kopi Arabika. Terdapat dua jenis kopi yang ditanam
di Tana Toraja dan Enrekang yaitu kopi arabika (70%)
dan robusta (30%). Kopi di rumah kalian termasuk
jenis Arabika atau Robusta?
		

Toraja
Pulau
Sulawesi

Enrekang
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Bagaimana biasanya cara menyajikan kopi yang
kalian ketahui? kopi yang pahit biasanya diaduk
dengan gula ya? Tahukah teman-teman zaman
dahulu kopi diseduh dengan garam. Kopi tidak hanya
sebagai minuman tetapi juga dipergunakan sebagai
alat komunikasi sosial. Jika kita pergi ke Tana Toraja,
kopi adalah hal pertama yang akan disuguhkan untuk
para tamu. Para sesepuh sebelum mereka mengenal gula, mereka menyuguhkan kopi dengan garam.
Rasanya tetap enak dan sedikit gurih. Disamping itu,
daun kopi juga dapat diminum sebagai pengganti biji
kopi.
			
Kopi ditanam oleh masyarakat adat di Tana Toraja
dan Enrekang dengan menggunakan cara pertanian
tradisional yang diajarkan secara turun temurun,
terutama pada pengembangan jenisnya, sehingga
dapat mempertahankan cita rasanya yang khas.

TAHUKAH KALIAN?
SEJARAH KOPI
Masyarakat di wilayah Tana Toraja dan Enrekang
percaya bahwa kopi pertama kali dibawa oleh para
pedagang Arab pada abad ke-14 Masehi atau dua
abad sebelum kopi diperkenalkan oleh pemerintah
Hindia Belanda melalui VOC.
KANDUNGAN KOPI
Selain menjadi minuman yang sedap, ternyata kopi
juga bermanfaat bagi kesehatan. Kopi yang diminum
tanpa gula atau susu mengandung antioksidan yang
tinggi dan beberapa nutrisi yang bermanfaat bagi
tubuh, seperti riboflavin (vitamin B2), asam pantotenat (vitamin B5), mangan, kalium, natrium, magnesium, dan niacin (vitamin B3). Selain itu, minum kopi
tanpa gula juga mengurangi resiko diabetes serta
dapat membantu penderita Parkinson untuk me
ngontrol gerakan tubuh

Perbedaan Arabika dan Robusta

ARABIKA

ROBUSTA

Karakter rasa cenderung
asam

Karakter rasa cenderung
pahit

Bentuk biji lonjong, gepeng
dan agak memanjang

Bentuk biji bulat utuh dan
lebih kecil daripada arabika
(untuk beberapa varietas)

Tumbuh di atas 700 mdpl

Tumbuh di antara
300-700 mdpl

Kandungan kafein 0,8% - 1,4%

Kandungan kafein 2%

Pemberian level sampai
Specialty Coffee

Pemberian level sampai
Fine Robusta

Cocok diminum sebagai
single origin

Cocok untuk espresso dan
coffee blend

Panduan Pangan Bijak Nusantara
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LATI HAN
Pertanyaan ini dibagi menjadi dua yaitu pertanyaan
dasar dan pilihan. Pertanyaan ini dibagi berdasarkan kompetensi literasi yang berbeda. Untuk pendamping (orangtua/guru) silakan membaca tujuan
kompetensi literasi, sesuaikan pertanyaan tersebut
dengan kemampuan literasi murid.

3. Bagaimana asal usul nama kopi toraja? Ceritakan
dengan bahasa dan gayamu

PERTANYAAN DASAR
Tujuan kompetensi literasi: Mencari dan menemukan
informasi dari teks atau gambar, Membuat kesimpulan dari informasi eksplisit dalam teks atau gambar
Coba kamu jawab 3 pertanyaan dasar ini. Kalian
bisa bercerita dengan membuat narasi atau dengan
gambar.
1. Daerah yang seperti apakah yang sesuai untuk
bercocok tanam kopi?

PERTANYAAN PILIHAN

2. Apa perbedaan kopi robusta dan kopi arabika?

Tujuan kompetensi literasi: Membuat kesimpulan
dari informasi dalam teks dan informasi umum di
luar teks, Membuat kesimpulan atau interpretasi
berdasarkan teks yang dikaitkan dengan penga
laman di kehidupan sehari-hari.
Kamu boleh memilih untuk menjawab atau tidak
menjawab pertanyaan ini. Pilihan ada di tanganmu!
1. Mengapa tradisi meminum kopi dianggap sebagai
salah satu cara berkomunikasi yang efektif?
(Untuk menjawab pertanyaan ini kalian bisa
mengamati fenomena sekitar kalian dan kaitkan
dengan pengetahuan yang kalian ketahui)
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2. Apakah daerahmu juga penghasil kopi? Dapatkah
kamu ceritakan tentang tanaman kopi yang ada
di daerahmu?

Hasil survey bisa kalian buat dengan membuat gambar perbandingan. Misalnya seperti dibawah ini:
Hasil Survey:
Kopi A

Kopi B

2

3

Gambar perbandingan:

Atau:

YUK KITA EKSPERIMEN BERSAMA!
Sediakan bahan berikut ini:
1. Kopi jenis arabika/kopi jenis robusta
2. Air
3. Gula
4. Dua buah gelas
5. Dua buah sendok
Langkah:
1. Siapkan gelas A dan gelas B
2. Masukan 1-2 sendok kopi bubuk jenis arabika/robusta ke dalam gelas A dan gelas B
3. Masukan gula ½- 1 sendok ke dalam gelas A
4. Sedangkan gelas B tidak perlu ditambahkan gula
5. Masukan air panas ¼ bagian ke dalam gelas A
dan gelas B
6. Masukan air dan aduk sampai merata
(Setelah kalian mengikuti langkah-langkah diatas,)
Tugas kalian adalah melakukan survey di keluarga
kalian manakah kopi yang lebih enak? Kopi gelas A
dengan gula atau gelas B tanpa gula

Di akhir survey kalian bisa bermain tebak-tebakan
dengan keluarga, minta anggota keluargamu mene
bak manakah yang kopi dengan gula dan kopi tanpa
gula, pasti seru deh!

TEBAK-TEBAKAN!
Hewan ini memakan biji
kopi. Seringkali kotoran
yang bercampur biji
kopi yang telah dimakan
digunakan manusia untuk
bahan minuman kopi.
Hewan apakah ini?

Panduan Pangan Bijak Nusantara
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G A RA M K RO S O K

S

elain gula biasanya ibu selalu punya garam di
dapur untuk persedian bahan masak. Menurut
kalian mengapa ya ibu sering menggunakan garam
ketika memasak? Apa yang terjadi kalau masakan
terlalu banyak gula dan kurang garam? Terlalu manis
ya. Tapi juga sebaliknya kalau terlalu banyak garam
jadi keasinan deh. Kalau kalian mau coba, sekarang
coba ambil sejumput garam dan rasakan diujung
lidah kalian. Bagaimana rasanya? Ihhh.. asin ya. Itu
kenapa kalau di masakan ibu perlu memberi takaran
yang tepat gula dan garam agar rasa masakan
menjadi sedap.
Coba amati garam yang ada di dapur bagaimana
bentuknya? Apakah warnanya putih? Apa bentuknya
seperti serbuk mirip gula namun lebih halus? Berbeda
dengan garam yang bentuknya halus, Garam krosok
berbentuk batu-batu putih kecil. Garam krosok
disebut juga garam kasar atau garam kristal. Garam
krosok adalah garam yang belum dicampur dengan
iodium atau bahan-bahan lainnya. Karena bentuknya
yang kasar, maka kita harus menumbuknya sebelum
menggunakannya.
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Apa itu iodium? Ada kah dari teman-teman yang
pernah mengalami sakit gondok? Dan mendengar
kalimat dari dokter “Wah kurang yodium ini”. Iodium atau Yodium merupakan unsur mineral yang
umumnya terkandung dalam air laut atau tanah di
sekitar lautan. Sebagai nutrisi yang penting bagi
tubuh, yodium berperan untuk: Menjaga fungsi tiroid
tetap stabil. Jika teman-teman penasaran apa
unsur mineral dan tiroid itu? Ajukan pertanyaan ini
kepada orangtua atau guru kalian dan mendiskusikan bersama.
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Pulau Jawa

Kabupaten
Rembang

Garam krosok dihasilkan secara turun temurun di
wilayah pantai utara Jawa, terutama di Kabupaten
Rembang, Jawa Tengah. Terdapat lima kecamatan
penghasil garam krosok di Kabupaten Rembang,
yaitu Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke
dan Sarang. Kecamatan Kaliori merupakan penghasil
garam krosok yang terbanyak dan para petaninya
didampingi oleh Koperasi Tani “Sari Makmur” yang
beranggotakan 126 orang yang menyebar di empat
desa. Jika ada teman-teman yang di sekitar daerah
Rembang kalian bisa melewati pinggiran pantai utara
Jawa, kalian akan bertemu dengan petani garam
yang sedang menambak garam.
		
Garam krosok dihasilkan setiap tahun pada musim
kemarau saja. Sedangkan untuk musim penghujan,
tambak garam krosok beralih fungsi menjadi lahan
tambak udang atau bandeng.
Saat ini garam krosok juga dibeli untuk keperluan
kesehatan dan kecantikan. Mandi maupun berendam
dengan menggunakan garam krosok sangat baik
untuk menghilangkan kelelahan dan mengeluarkan
racun dari dalam tubuh yang biasa dibuang lewat
pori-pori dan keringat. Kristal garam ini kaya de
ngan tenaga bio, serta mineral dalam garam kristal
berbentuk ion yang memudahkan proses serapan
mineral dalam tubuh seseorang.

TAHUKAH
KALIAN?
					
KANDUNGAN GARAM KROSOK
Garam krosok mengandung ion dan mineral
seperti ion natrium (Na+), kalium (K+), magnesium
(Mg++), kalsium (Ca++), karbonat – bikarbonat
(CO3 2- dan HCO3 2-), dan klorida (Cl-) yang sa
ngat berperan pent- ing dalam menjaga keseimbangan metabolisme tubuh.
PROSES PEMBUATAN GARAM KROSOK
Ada 2 jenis garam krosok berdasarkan proses
pembuatannya, yaitu yang menggunakan geo
isolator/geo membran (alas di lahan) sehingga
garam yang dihasilkan relatif putih dan bersih.
Yang kedua, tanpa geo isolator sehingga garam
yang dihasilkan agak kecoklatan karena langsung
terkena tanah.

Panduan Pangan Bijak Nusantara
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LATI HAN

3. Apa kandungan garam dan manfaatnya bagi
tubuh kita?

Pertanyaan ini dibagi menjadi dua yaitu pertanyaan
dasar dan pilihan. Pertanyaan ini dibagi berdasarkan kompetensi literasi yang berbeda. Untuk pendamping (orangtua/guru) silakan membaca tujuan
kompetensi literasi, sesuaikan pertanyaan tersebut
dengan kemampuan literasi murid.

PERTANYAAN DASAR
Tujuan kompetensi literasi: Mencari dan menemukan
informasi dari teks atau gambar, Membuat kesimpulan dari informasi eksplisit dalam teks atau gambar.
		
Coba kamu jawab 3 pertanyaan dasar ini. Kalian
bisa bercerita dengan membuat narasi atau dengan
gambar.
				
1. Bagaimana ciri garam krosok?

PERTANYAAN PILIHAN
Tujuan kompetensi literasi: Membuat kesimpulan
dari informasi dalam teks dan informasi umum di
luar teks, Membuat kesimpulan atau interpretasi
berdasarkan teks yang dikaitkan dengan penga
laman di kehidupan sehari-hari.
Kamu boleh memilih untuk menjawab atau tidak
menjawab pertanyaan ini. Pilihan ada di tanganmu!
1. Bagaimana tahapan-tahapan untuk menghasilkan
garam krosok?
(Untuk menjawab pertanyaan ini kalian bisa memahami isi bacaan dan kaitkan dengan pengetahuan kalian)

2. Bagaimana pemanfaatan garam krosok?
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2. Apakah garam hanya dari laut? (kalian bisa berdiskusi atau mencari referensi lain di internet)

YUK KITA EKSPERIMEN BERSAMA!

TEBAK-TEBAKAN
Temukan tiga jenis garam yang ada di kotak ini!
G

A

Y

A

M

S

K

R

O

S

O

K

Y

O

D

M

L

M

M

N

I

R

A

L

L

A

U

T

U

P

G

A

M

E

J

A

Sediakan bahan berikut ini:
1. Air
2. Dua buah gelas
3. Dua buah sendok
4. Gula
5. Garam
Langkah:
1. Campurkan air dengan gula di gelas A
2. Campurkan air dengan garam di gelas B
Tugas kalian amatilah gelas A dan gelas B! Manakah
yang lebih cepat larut! Yuk cari tahu mengapa salah
satu ada yang lebih cepat larut!

Panduan Pangan Bijak Nusantara
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A
M
P
A
U
L
R
E
N
K
I
K
/
A
Y
VCO
N
I
M

Tanah airku aman dan makmur
Pulau kelapa yang amat subur
Pulau melati pujaan bangsa
Sejak dulu kala

A

da yang tahu judul lagu ini? Benar, Rayuan Pulau Kelapa. Teman-teman yang tinggal di dekat
pesisir laut mungkin sudah sering melihat pohon
kelapa. Jika kita membayangkan pohon kelapa, apa
saja yang bisa kita manfaatkan dari pohon kelapa?
Wah, semua langsung terbayang es kelapa ya. Air
yang segar dengan parutan kelapa halus yang manis. Tahukah teman-teman jika pohon kelapa mempunyai banyak manfaat, tidak hanya buahnya yang
dijadikan es kelapa tapi juga bisa dikelola menjadi
minyak kelapa.
Minyak kelapa atau VCO (virgin coconut oil) adalah minyak nabati yang dihasilkan dari buah kelapa
(Cocos Nucifera) tua segar yang bermutu baik. Jika
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kalian ingin tahu bentuknya kalian bisa bertanya
kepada ibu yang biasanya suka memasak menggunakan minyak kelapa. Jika air kelapa berbentuk
cair, minyak kelapa atau VCO bentuknya lebih kental.
Mereka sama-sama berwarna bening dan memiliki
bau yang sama, walaupun minyak kelapa atau VCO
memiliki bau yang lebih kuat. Biasanya orang-orang
menggunakan VCO untuk memasak, sebagai minyak
urut, minyak rambut, dan juga untuk menghilangkan
bekas luka. Wah banyak ya manfaatnya!
Minyak kelapa atau VCO dapat kalian temukan di
berbagai daerah, tetapi salah satu penghasil VCO
di Indonesia adalah Kepulauan Nias, Provinsi Suma
tera Utara. Jika kalian melihat budaya melompati
tumpukan batu itu adalah tradisi Hombo Batu yang
juga berasal dari Kelapuan Nias. Kepulauan Nias
dikenal sebagai pulau penghasil kelapa dan para
perempuan di Pulau Nias membuat VCO secara
turun temurun.
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Pulau
Sumatera

Kepulauan
Nias

Usaha VCO ini diharapkan dapat memberikan
dampak pada peningkatan perekonomian bagi para
perempuan di Kepulauan Nias. Aktivitas membuat
VCO juga dapat melestarikan tradisi ‘membuat
minyak bersama’ yang dilakukan secara turun temurun.		

Mengkonsumsi VCO sehari-hari juga sangat baik
bagi kesehatan. VCO dapat mengurangi resiko
serangan jantung (kardiovaskuler), meningkatkan
metabolisme tubuh sehingga terhindar dari resiko
obesitas, serta sangat bagus untuk menyembuhkan
berbagai masalah kulit. 				

TAHUKAH KALIAN?
BAGAIMANA CARA MEMBUAT VCO?		
Ada dua cara membuat VCO: dengan proses pemanasan (dimasak) atau proses dingin. Dalam proses
pemanasan, setelah kulit ari yang berwarna kecoklatan dikupas, buah kelapa diparut dan diperas
menggunakan mesin pemeras santan atau dengan
tangan. Santan kental hasil perasan tersebut dimasak dengan suhu dibawah 60°C sampai terbentuk
lapisan endapan protein kelapa (blondo) di bagian
paling bawah serta air dan lapisan minyak murni
berwarna bening di lapisan paling atas.
Untuk proses dingin, santan diperas menggunakan
air kelapa, lalu ditambahkan enzim untuk proses
fermentasi. Enzim tersebut bisa didapat dari buah
nanas, getah pepaya, atau kepiting sungai (yuyu)
yang dihaluskan. Selain dengan menambahkan
enzim, fermentasi juga bisa dilakukan dengan
menambahkan ragi roti. Lalu difermentasikan dalam
suhu 30°C – 35°C selama 12 jam. Setelah itu blondo
dapat dipisahkan dari minyak kelapa murni (VCO).
				

VCO DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Aktivitas membuat VCO ini juga digunakan sebagai ajang komunikasi bagi para perempuan desa di
Kepulauan Nias untuk mempererat tali silaturahmi
dan kekerabatan. Setelah bencana gempa dan tsunami besar melanda Kepulauan Nias pada akhir 2004,
para perempuan di Kepulauan Nias membangkitkan
kembali produksi VCO agar dapat memperbaiki
kehidupan perekonomian pasca bencana. Salah satu
pendampingnya adalah CU (Credit Union) PESADA
Faolala Perempuan Nias. Selain mendampingi para
perempuan Nias untuk memproduksi VCO, CU PESADA juga memberikan berbagai pelatihan yang dapat
meningkatkan kapasitas para perempuan Nias. Saat
ini CU PESADA Faolala dapat memproduksi 50 - 100
liter VCO per minggu. Produk VCO ini didistribusikan ke seluruh wilayah Nias dan sekitarnya.

Panduan Pangan Bijak Nusantara
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LATI HAN
Pertanyaan ini dibagi menjadi dua yaitu pertanyaan
dasar dan pilihan. Pertanyaan ini dibagi berdasarkan kompetensi literasi yang berbeda. Untuk pendamping (orangtua/guru) silakan membaca tujuan
kompetensi literasi, sesuaikan pertanyaan tersebut
dengan kemampuan literasi murid.

PERTANYAAN DASAR
Tujuan kompetensi literasi: Mencari dan menemukan
informasi dari teks atau gambar, Membuat kesimpulan dari informasi eksplisit dalam teks atau gambar.
				
Coba kamu jawab 3 pertanyaan dasar ini. Kalian
bisa bercerita dengan membuat narasi atau dengan
gambar.

PERTANYAAN PILIHAN
Tujuan kompetensi literasi: Membuat kesimpulan
dari informasi dalam teks dan informasi umum di
luar teks, Membuat kesimpulan atau interpretasi
berdasarkan teks yang dikaitkan dengan penga
laman di kehidupan sehari-hari.
Kamu boleh memilih untuk menjawab atau tidak
menjawab pertanyaan ini. Pilihan ada di tanganmu!
4. Mengapa minyak kelapa atau VCO bisa meningkatkan perekonomian penduduk kepulauan Nias?
(Untuk menjawab pertanyaan ini kalian bisa
memahami isi bacaan dan melakukan analisa
berdasarkan pengetahuan kalian)

1. Dari manakah VCO berasal?

2. Bagaimana ciri khas VCO?

3. Apa saja manfaat dari VCO?
(Untuk menjawab pertanyaan ini kalian bisa
memahami isi bacaan dan kalian kaitkan dengan
pengetahuan yang kalian miliki)
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5. Apakah kamu pernah mengkonsumsi VCO?
Bisakah kamu ceritakan mengapa kamu memilih untuk menggunakan / mengkonsumsi VCO
dibandingkan yang lain?
(Ceritakan apa yang kalian ketahui dari hasil
pengamatan, indera perasa, kandungan dan
fungsinya)
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YUK KITA MEMBUAT BERSAMA!
Yuk kita mencoba memanfaatkan minyak kelapa
atau VCO! Kalian bisa meminta bantuan kepada
orangtua untuk membeli minyak kelapa atau VCO.
Silahkan pilih salah satu aktivitas yang ingin kalian
lakukan:
• memasak
• menggunakan sebagai minyak urut
• menggunakan sebagai minyak rambut
Ceritakan apa yang kalian rasakan dari manfaat
minyak kelapa!

TEBAK-TEBAKAN YUK!
Tadi kita membaca
sepenggal lirik lagu
Rayuan Pulau Kelapa.
Foto di samping adalah
foto tokoh pencipta lagu
Rayuan Pulau Kelapa.
Siapakah beliau?

Panduan Pangan Bijak Nusantara
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SA GU

A

dakah teman-teman yang sudah pernah mencoba makanan ini: papeda, kue rangi, kue sagu
susu, laupek sage?

Teman-teman di Indonesia Timur pasti tidak asing ya dengan papeda. Papeda lebih lezat dimakan
den gan ikan. Kalau teman-teman di Jawa coba
ingat-ingat apakah pernah makan kue rangi yang
bentuknya persegi panjang? Betul, yang ditabur gula
pasir atau gula merah.
Tahukah teman-teman kalau dua makanan tersebut
terbuat dari bahan yang sama? Makanan tersebut
adalah olahan dari sagu. Ada yang sudah pernah
mendengar sagu? Atau sudah sering mendengar
tapi belum tahu bagaimana ya bentuk sagu itu.
Sagu sendiri berasal dari pohon sagu atau rumbia (Metroxylon Sagu Rottb.), pohon ini termasuk
tanama n sejenis palma penghasil pati sagu. Yuk cari
tahu tanaman sagu bentuknya seperti apa. Nanti
cerita dengan teman-teman ya apa yang kalian
temukan.
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Pohon sagu tumbuh di lingkungan hutan-hutan
dataran rendah, seperti daerah rawa-rawa air tawar, aliran sungai dan gambut. Pohon sagu berperan
penting bagi konservasi gambut, karena ia menyimpan karbon dari berbagai jenis pohon-pohon lainnya
Biasanya setelah penanaman, tanaman sagu akan
dibiarkan hingga mencapai usia cukup untuk dipanen. Petani hanya memastikan ketersediaan air di
sekitar tanaman cukup baik.
				
Salah satu wilayah gambut yang memiliki area kebun
sagu yang dikelola oleh masyarakat terletak di Desa
Sungai Tohor di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi

Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
Mata pencaharian utama masyarakat Desa Sungai
Tohor adalah pelaku usaha sagu/rumbia, baik sebagai
petani, pemanen, pekerja kilang, pemilik kilang sagu,
ataupun pelaku industri rumahan produk olahan
sagu.
Pohon sagu berfungsi sebagai tanaman ketahanan
pangan yang dapat dipanen dalam jangka waktu
lama. Pohon ini merupakan sumber penghasilan bagi
daerah penghasil sagu sehingga berkontribusi terhadap ketahanan pangan rumah tangga dan pemberantasan kemiskinan. Pati sagu berpotensi cukup
besar sebagai bahan baku industri pengolahan sagu
skala kecil, menengah, maupun besar. 			

Kepulauan
Meranti

Pulau
Sumatera

Panduan Pangan Bijak Nusantara

25

Lembar Kerja Siswa Untuk SD & SMP

LATI HAN
Pertanyaan ini dibagi menjadi dua yaitu pertanyaan
dasar dan pilihan. Pertanyaan ini dibagi berdasarkan kompetensi literasi yang berbeda. Untuk pendamping (orangtua/guru) silakan membaca tujuan
kompetensi literasi, sesuaikan pertanyaan tersebut
dengan kemampuan literasi murid.
		
Produk utama sagu di Desa Sungai Tohor adalah sagu basah yang diolah oleh kilang-kilang
masyarakat. Selain sagu basah, Desa Sungai Tohor
juga menghasilkan produk olahannya. Tidak hanya
dikonsumsi oleh masyarakat lokal, produk-produk
olahan tersebut juga menjadi produk kuliner pada
kegiatan festival atau pameran-pameran di tingkat kecamatan atau kabupaten. Produk tersebut
antara lain mie sagu, gula sagu cair dan bubuk, sagu
lemak, sagu telur, dll.

PERTANYAAN DASAR
Tujuan kompetensi literasi: Mencari dan menemukan
informasi dari teks atau gambar, Membuat kesimpulan dari informasi eksplisit dalam teks atau gambar
			
Coba kamu jawab 3 pertanyaan dasar ini. Kalian
bisa bercerita dengan membuat narasi atau dengan
gambar.
1. Dimanakah biasanya pohon sagu tumbuh?

TAHUKAH KALIAN?
KANDUNGAN SAGU
Dari segi kesehatan, sagu adalah makanan
yang sangat sehat. Sagu memiliki Indek Glikemik (IG) rendah, yang berarti perubahan karbohidrat (pati) menjadi gula lambat. Pangan
dengan IG yang rendah bermanfaat menjaga
kestabilan gula darah (bermanfaat mencegah
penyakit diabetes melitus), menurunkan berat
badan dan mempertahankan kesehatan.
RIAU MENDAPATKAN REKOR MURI
Pada tahun 2016, provinsi Riau berhasil memecahkan rekor MURI sebagai penghasil jenis
makanan terbanyak berbahan dasar sagu,
yaitu sebanyak 369 jenis masakan. Banyaknya
jenis makanan berbahan dasar sagu tersebut
menjadi sebuah peluang bagi Desa Sungai
Tohor untuk menjadi salah satu produsen
kuliner sagu di Provinsi Riau.
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2. Selain Provinsi Riau, daerah mana saja yang juga
merupakan penghasil sagu di Indonesia?

3. Produk olahan apa saja yang pernah kalian coba
yang berbahan dasar dari sagu?
(Ceritakan bagaimana rasanya dan seperti apa
bentuknya!)
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PERTANYAAN PILIHAN

YUK KITA BUAT BERSAMA!

Tujuan kompetensi literasi: Membuat kesimpulan
dari informasi dalam teks dan informasi umum di
luar teks, Membuat kesimpulan atau interpretasi
berdasarkan teks yang dikaitkan dengan penga
laman di kehidupan sehari-hari.

Yuk kita buat lem buatan sendiri dari tepung sagu!
Siapkan alat dan bahannya:
1. Tepung sagu
2. Dua gelas air
3. Panci
4. Pengaduk
5. Kompor

Kamu boleh memilih untuk menjawab atau tidak
menjawab pertanyaan ini. Pilihan ada di tanganmu!

Ikuti langkahnya:
4. Mengapa pohon sagu tumbuh di lahan gambut dan
mengapa itu penting untuk lahan gambut tersebut?
(Untuk menjawab pertanyaan ini kalian bisa memahami isi bacaan lalu kaitkan dengan pengetahuan kalian)

1. Masukkan enam sendok tepung sagu ke dalam
panci
2. Masukan dua gelas air
3. Aduk merata
4. Masak adonan tepung sagu dengan api kecil sampai mengental hingga berbentuk seperti lem
5. Diamkan hingga dingin
Bagaimana hasilnya? Yuk coba buat hasta karya
dengan cara menempel menggunakan lem buatanmu
sendiri.

5. Bagaimana proses pembuatan sagu?
(Untuk menjawab pertanyaan ini kalian bisa memahami isi bacaan, mencari informasi di internet
atau buku, lalu kaitkan kedua informasi tersebut)

TEBAK-TEBAKAN!

Ini adalah Laupek Sage. Jajanan Indonesia yang
terbuat dari tepung sagu. Darimanakah Laupek Sage
berasal?

Panduan Pangan Bijak Nusantara
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GU LA A REN

S

elama ini yang kita tahu ketika kita memba
yangkan gula adalah gula pasir yang berbentuk
seperti kristal kecil putih. Tahukah teman-teman sebelum adanya gula tebu atau yang kita kenal dengan
gula pasir, gula aren dipakai untuk memasak berbagai macam makanan dan juga dipercaya berkhasiat
untuk kesehatan tubuh manusia. Coba kalian pergi
ke pasar tanyakan pada pedagang manakah yang
namanya gula aren. Eits, jangan sampai tertukar
dengan gula jawa ya.
Jika gula jawa berasal dari nira pohon kelapa maka
gula aren berasal dari nira pohon aren. Nira itu apa
sih? Nira adalah cairan yang manis yang diperoleh
dari batang tanaman seperti tebu, bit, sorghum dan

mapel. Nira juga bisa berasal dari getah tandan
bunga keluarga palma seperti aren, kelapa, kurma,
nipah, sagu, siwalan dan sebagainya.
Desa Lana dan Desa Ponre, Kecamatan Wolo,
Kabupaten Kolaka, merupakan salah satu pemasok
gula aren terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kabupaten Kolaka mempunyai hamparan wilayah
pegunungan dan perbukitan serta sungai yang
berpotensi sebagai sumber tenaga, kebutuhan
industri, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan
irigasi serta pariwisata. Masyarakat Desa Lana dan
Desa Ponre membuat gula aren dengan tradisi yang
diturunkan dari generasi ke generasi.
						

Pulau
Sulawesi

Kabupaten
Kolaka
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PROSES PEMBUATAN GULA AREN KOLAKA
1

Penyadapan

• Air nira dari pohon aren ini diambil oleh petani yang bermukim di Desa Lana dan Desa Ponre sekitar pukul 7 pagi
dan pukul 5 sore agar air nira lebih segar dan manis.
•

Proses pengambilan air nira diawali dengan memukul
bunga jantan yang ada di pelepah pohon nira.

• Ujung tandan kemudian dipotong sehingga proses
pengeluaran air niranya lancar. Air nira yang keluar dari
ujung tandan inilah yang disadap setiap harinya, kemudian ditampung menggunakan jeriken.
• Air nira yang sudah diambil harus langsung dimasak,
karena jika disimpan dalam wadah (jeriken) terlalu lama,
air nira akan berubah rasa dan mempengaruhi proses  
pembuatan gula aren.

2

Air Nira

Arenga
pinnata

Karamelisasi

• Air nira dimasak dalam wajan besar yang  mampu menampung sebanyak 20-30 liter air nira dalam satu kali
proses pemasakan.
• Untuk menghasilkan gula aren, dibutuhkan proses masak
sekitar 4-6 jam sampai mengental.
• Dalam proses memasak gula aren ini, diperlukan bahan
tambahan sebagai pengawet. Di Kabupaten Kolaka,
petani biasanya memakai batang nangka sebagai pengawet alami. Caranya, merebus bagian tengah batang
nangka yang berwarna merah hingga mendidih lalu dicampurkan dengan kapur sirih sebanyak satu sendok makan. Petani nira juga masih menggunakan minyak kelapa
untuk menghilangkan buih/busa air nira ketika dimasak.
• Air nira dimasak sampai berubah warna dan mulai mengental. Saat air nira sudah mengental, maka gula aren
siap dicetak.

3

Pencetakan

• Cetakan gula aren masih menggunakan tempurung atau
batok kelapa, atau menggunakan cetakan bentuk prisma.
• Untuk kemasan gula aren, petani masih menggunakan
bahan tradisional yakni daun jarak hutan dan daun pisang sebagai pembungkus gula aren.

Panduan Pangan Bijak Nusantara
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TAHUKAH KALIAN?

1. Apa yang dimaksud dengan Nira?

KANDUNGAN GULA AREN
Gula aren juga diketahui mengandung senyawa-senyawa lain yang bermanfaat seperti
thiamine, riboflavin, asam askorbat, protein
dan juga vitamin C.
NILAI INDEKS GLIKEMIK PADA GULA AREN
Gula aren memiliki nilai indeks glikemik yang
lebih rendah yaitu sebesar 43 sedangkan
pada gula pasir indeks glikemiknya sebesar
69. Nilai indeks glikemik yang lebih rendah ini
membuat gula aren lebih aman dikonsumsi
dan tidak menyebabkan lonjakan kadar gula
darah yang signifikan, sehingga bisa membahayakan tubuh terutama bagi penderita
diabetes.

LATI HAN
Pertanyaan ini dibagi menjadi dua yaitu pertanyaan
dasar dan pilihan. Pertanyaan ini dibagi berdasarkan kompetensi literasi yang berbeda. Untuk pendamping (orangtua/guru) silakan membaca tujuan
kompetensi literasi, sesuaikan pertanyaan tersebut
dengan kemampuan literasi murid.

PERTANYAAN DASAR
Tujuan kompetensi literasi: Mencari dan menemukan
informasi dari teks atau gambar, Membuat kesimpulan dari informasi eksplisit dalam teks atau gambar
Coba kamu jawab 3 pertanyaan dasar ini. Kalian
bisa bercerita dengan membuat narasi atau dengan
gambar.
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2. Apa perbedaan gula jawa dan gula aren?

3. Bagaimana proses pembuatan gula aren?
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PERTANYAAN PILIHAN

YUK KITA BUAT BERSAMA!

Tujuan kompetensi literasi: Membuat kesimpulan
dari informasi dalam teks dan informasi umum di
luar teks, Membuat kesimpulan atau interpretasi
berdasarkan teks yang dikaitkan dengan penga
laman di kehidupan sehari-hari. 			

Bahan:
1. 500ml air
2. 500gr gula aren
3. Panci
4. Kompor
5. Mangkok

Kamu boleh memilih untuk menjawab atau tidak
menjawab pertanyaan ini. Pilihan ada di tanganmu!
4. Gula Aren mengandung vitamin C. Apa saja buah
atau tanaman yang mengandung vitamin C selain
gula aren? (Kalian bisa menggunakan pengeta-

huan kalian)

5. Desa Lana dan Desa Ponre, Kecamatan Wolo,
Kabupaten Kolaka, merupakan salah satu pemasok
gula aren terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Mengapa Kabupaten Kolaka menjadi pemasok gula
aren terbesar jika dilihat dari letak geografisnya?
(Untuk menjawab pertanyaan ini kalian bisa memahami isi bacaan, mencari informasi di internet
atau buku, lalu kaitkan kedua informasi tersebut)

6.
7.
8.
9.

Botol
Penyaring
Gelas takaran
Timbangan dapur

Langkah:
1. Siapkan 500 ml air dalam panci. Kalian bisa
mengukurnya dengan gelas takaran ya.
2. Nyalakan kompor dan rebus airnya.
3. Masukan 500gr gula aren ke dalam panci yang
berisi air yang telah dipanaskan. Sebelum mema
sukan gula aren, kalian bisa mengukurnya dengan
timbangan dapur.
4. Aduk hingga gula aren mencair
5. Matikan kompor dan pindahkan pada mangkok
6. Tunggu sampai dingin
7. Pindahkan gula aren cair ke dalam botol.
8. Kalian bisa membuat hidangan minuman misalnya
susu gula aren atau teh gula aren untuk keluarga
kalian di rumah.
Kalian bisa mempresentasikan proses pembuatan
gula aren cair dengan gambar atau video. Bagikan
kepada teman dan guru di kelas ya! Ajak temanteman lain mencoba membuat olahan minuman atau
makanan dari gula aren.

TEBAK-TEBAKAN!
Yuk kita tebak! Dari dua gambar ini mana yang pohon kelapa dan mana yang pohon aren?

A.

B.

Panduan Pangan Bijak Nusantara
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M A D U H U TA N

A

pakah teman-teman ada yang suka mengkonsumsi madu? Apa yang kalian suka dari Madu?
Apakah karena manisnya atau teksturnya yang
sedikit kental dan lengket? Madu memiliki berbagai
macam jenis: Madu Randu, Madu Kelengkeng, Madu
Kaliandra, Madu Hutan dan masih banyak lagi. Tahukah kalian dari manakah nama-nama madu ini bera
sal? Kalau Madu Kelengkeng ada yang bisa menebak
dari manakah? Benar, dari pohon kelengkeng. Kalau
Madu Kaliandra? Ada yang tahu? Bukan, bukan dari
pohon Kaliandra. Melainkan bunga Kaliandra. Seperti
yang teman-teman ketahui, lebah hinggap di bungabunga, sehingga ada madu yang dari pohon dan dari
bunga. Coba cari tahu seperti apa bunga Kaliandra,
mungkin ada di sekitar tempat tinggal kalian.
Nah, kalau Madu Hutan? Dari namanya sudah bisa
kita tebak. Madu Hutan adalah madu yang diambil
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dari bunga atau pohon di hutan yang dihasilkan
oleh lebah liar. Madu dibagi menjadi dua yaitu madu
ternak dan madu hutan. Yang sebelumnya disebutkan seperti Madu Randu dan Madu Kaliandra adalah madu ternak karena dihasilkan dari lebah yang
diternakan.
Madu hutan dihasilkan oleh lebah madu Apis Dorsata yang merupakan lebah yang paling produktif
menghasilkan madu, yang hanya berkembang di
kawasan subtropis dan tropis Asia. Spesies lebah
ini membutuhkan cabang pohon yang kuat serta
tanaman penghasil nektar untuk menjaga populasi
yang sehat. Oleh karena itu, keberadaan lebah Apis
dorsata juga bisa menjadi salah satu indikator sehat
atau tidaknya ekosistem hutan. Apa saja indikator
sehatnya suatu ekosistem? Itu artinya bila temanteman ke hutan dan menemukan lebah madu Apis
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dorsata artinya ekosistem di hutan tersebut baik.
Wah jadi penasaran ya seperti apa lebah madu Apis
dorsata ini?
						
Selain madu, ada juga beberapa produk sampingan
yang dihasilkan oleh lebah Apis dorsata. Salah satunya adalah lilin atau beeswax yang berguna untuk
berbagai keperluan rumah tangga. Karena menghasilkan banyak produk, maka lebah hutan menjadi
sumber pendapatan masyarakat yang tinggal di
sekitar hutan.
						
Salah satu penghasil madu hutan adalah Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kaliman
tan Barat. Di kawasan Danau Sentarum, terdapat
banyak pohon sumber nektar yang sangat disukai
lebah Apis dorsata, antara lain pohon emasung,
taun, ubah, marbemban, putat, samak, libang, dan
kawi.
						
Masyarakat Danau Sentarum mengelola madu secara bersama-sama dengan membentuk kelompok
petani madu. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan harga di antara petani madu dan konsumen
dapat membeli dengan harga yang stabil.
Cara panen lestari ini dilakukan untuk memelihara
keberlangsungan hidup lebah hutan agar tetap berproduksi secara berkelanjutan.

Panduan Pangan Bijak Nusantara
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TAHUKAH KALIAN?
KANDUNGAN MADU HUTAN
Madu hutan mengandung beberapa unsur penting
bagi kesehatan tubuh seperti fruktosa, maltosa,
sukrosa, glukosa dan juga berbagai macam enzim
dan mineral alami. Berdasar penelitian Jaringan
Madu Hutan Indonesia (JMHI), madu hutan terindikasi mengandung anti kanker untuk menghambat
pertumbuhan sel kanker. Selain untuk memelihara
kesehatan, madu hutan juga dapat membantu mempercepat proses penyembuhan penyakit.
TEKNIK PANEN LESTARI PADA MADU HUTAN
Proses produksi madu hutan Danau Sentarum dilakukan secara higienis, sehingga menjamin kualitas
madu tetap baik dan tidak mudah terfermentasi.
Madu hutan dipanen langsung dari sarang lebah
di hutan, menggunakan teknik panen yang lestari.
Panen lestari adalah teknik panen yang menerapkan
syarat-syarat sebagai berikut :				
		
• Menanam tanaman pakan lebah di sekitar pohon
lebah bersarang untuk menjamin kehidupan lebah
• Menggunakan peralatan panen yang higienis saat
memanen madu
• Memperhatikan waktu yang tepat saat memanen
madu. Biasanya di siang hari
• Menanam tanaman pakan lebah di sekitar pohon
sarang
• Memanen dengan menggunakan asap, tidak de
ngan nyala api besar untuk menghindari kebakaran hutan dan matinya koloni lebah
• Saat memotong sarang madu, hanya potong
kepala sarang, disisakan sedikit bagian madu
dan tidak mengambil bagian larva
• Membersihkan sisa sarang di bagian kepala
madu yang melekat di dahan
• Hindari kerusakan bagian sarang yang tertinggal
• Pisau yang digunakan untuk memotong sahang
sebaiknya terbuat dari stainless steel
• Menggunakan sarung tangan saat panen
• Setelah mengambil sarang lebah, harus
membersihkan bekas sarang
• Jerigen penampung berwarna putih dan bersih
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LATI HAN
Pertanyaan ini dibagi menjadi dua yaitu pertanyaan
dasar dan pilihan. Pertanyaan ini dibagi berdasarkan kompetensi literasi yang berbeda. Untuk pendamping (orangtua/guru) silakan membaca tujuan
kompetensi literasi, sesuaikan pertanyaan tersebut
dengan kemampuan literasi murid.

PERTANYAAN DASAR
Tujuan kompetensi literasi: Mencari dan menemukan
informasi dari teks atau gambar, Membuat kesimpulan dari informasi eksplisit dalam teks atau gambar
			
Coba kamu jawab 3 pertanyaan dasar ini. Kalian
bisa bercerita dengan membuat narasi atau dengan
gambar.
					
1. Apa perbedaan antara jenis-jenis madu?

2. Apa jenis lebah yang produktif menghasilkan
madu? Jelaskan ciri khas lebah tersebut!

3. Mengapa budidaya madu menggunakan cara
panen lestari?
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PERTANYAAN PILIHAN

YUK KITA BUAT BERSAMA!

Tujuan kompetensi literasi: Membuat kesimpulan
dari informasi dalam teks dan informasi umum di
luar teks, Membuat kesimpulan atau interpretasi
berdasarkan teks yang dikaitkan dengan penga
laman di kehidupan sehari-hari.

Yuk kita buat es jeruk madu!

Kamu boleh memilih untuk menjawab atau tidak
menjawab pertanyaan ini. Pilihan ada di tanganmu!
1. Bagaimana supaya madu bisa higienis dan aman
untuk dikonsumsi?
(Untuk menjawab pertanyaan ini kalian bisa memahami isi bacaan lalu kaitkan dengan pengetahuan kalian)

Siapkan bahan berikut ini:
1. Madu
2. Air dingin
3. Jeruk peras
4. Alat memeras jeruk
5. Gelas
6. Sendok
Langkah:
1. Masukan air dingin ke dalam gelas
2. Peras jeruk sesuai selera kalian
3. Masukan madu
4. Aduk
5. Hidangkan

TEBAK-TEBAKAN!
Yuk kita bermain tebak-tebakan! Ada tiga koloni
lebah yaitu ratu lebah, lebah jantan dan lebah
pekerja. Dari ketiga lebah ini manakah yang bertugas
menghisap nektar?

2. Apa saja manfaat madu bagi kesehatan?
(Untuk menjawab pertanyaan ini kalian bisa memahami isi bacaan dan melakukan riset di lingkungan keluarga)

Panduan Pangan Bijak Nusantara
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VIRGIN
COCONUT
OIL (VCO)
MINYAK AMPUH PENAKLUK BERBAGAI PENYAKIT

Virgin Coconut Oil atau minyak kelapa murni terbuat dari daging kelapa segar yang diolah dengan
suhu rendah/tanpa pemanasan, sehingga unsur/
zat penting di dalamnya dapat dipertahankan.

FAKTA VCO
Cocok untuk dikonsumsi manusia karena diperoleh dari inti kelapa yang segar
dan matang tanpa pemanasan tinggi.
Banyak mengandung jenis asam lemak
jenuh rantai karbon sedang (MCFA).
ANTI
OKSIDAN
ALAMI

Tingginya senyawa fenolik yang berfungsi sebagai antioksidan alami.

Perbandingan kandungan antara
VCO dan Minyak kelapa

9.19
0.12
0.10

Total fenolik
1
(mg katekin/100g)

Kadar protein
1
(g/100g)

Kadar Fitosterol
2
(g/100g)

0.00
0.00
0.03

PROSES PEMBUATAN VCO
2.

1.

Pemarutan daging  
kelapa tua yang segar
dan bermutu baik.
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Parutan kelapa kemudian diperas menggunakan mesin atau
dengan tangan secara
manual untuk mendapatkan santan.

Sumber: Nur Faridah, Didah. (2020). Kajian Nutrisi Tiga Produk Pangan Bijak. Bogor: IPB University
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LOKASI PRODUKSI VCO
Produksi VCO paling
tinggi berada di Riau sebesar
400.722 ton (2018)

VCO
Pulau Nias,
Sumatera Utara

VCO PULAU NIAS
Hasil pengujian3 VCO yang dilakukan

bisa memanfaatkannya untuk menjaga

menunjukkan bahwa:

kesehatan kita bersama.

●● Memiliki bau dan rasa khas VCO dan

VCO dari Pulau Nias, Sumatera Utara

tidak tengik dan tidak berwarna
●● Kadar air, kadar asam lemak bebas
dan asam lemak tidak jenuh masih

diproduksi oleh Credit Union Faolala
Perempuan Nias yang terbentuk paska
gempa dan tsunami 2005 di Pulau Nias.

sesuai dengan persyaratan mutu dari
SNI VCO
Proses pengolahan VCO yang memang
sangat berbeda dengan minyak kelapa,
inilah yang menyebabkan VCO memiliki beberapa keunggulan sehingga kita

3.

Perasan santan
kental kemudian
dimasak di suhu
dibawah 60”C.

Contact person:
Miranda
Local Harvest
Project Manager
Hivos
miranda@hivos.org
www.hivos.org

Hartaty
Asosiasi Pendamping
Perempuan Usaha
Kecil (ASPPUK)
tatydive@yahoo.co.id
www.asppuk.or.id

4.

Setelah didinginkan, akan
terjadi pemisahan antara
ampas santan pada lapisan
bagian atas, dengan minyak
VCO yang jernih pada
lapisan bagian bawah.

1.

Dia et al (2005), The Philippine Agricultural Scientist

2.

Daryit et al. (2011), Pure Appl.Chem .Fitosterol membantu menurunkan jumlah kolesterol dalam darah

3.

Pengujian dilakukan di Laboratorium Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi
Pertanian, Institut Pertanian Bogor
Panduan Pangan Bijak Nusantara
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JEWAWUT
(Setaria italica)

TANAMAN PANGAN YANG KAYA NUTRISI
Jewawut atau jawawut (Setaria italica)
merupakan salah satu jenis sereal sumber karbohidrat yang kaya protein dan
serat. Menyerupai morfologi padi dengan
karakteristik daun yang berbulu halus dan
berbentuk pedang linier. Pada umumnya
jewawut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pangan alternatif.
Tingginya nutrisi di jewawut membuatnya
dapat dimanfaat kan lebih optimal seba-

© WWF-INDONESIA

/ ERY BUKHORIE

gai pangan fungsional yang sangat menjanjikan.

FAKTA JEWAWUT
Memiliki Indeks Glikemik (IG)
lebih rendah dari pada beras.
Kaya akan kalsium, kadar protein,
mineral dan vitamin B1 dan B2.
Memiliki senyawa fenolik sebagai
ANTI
OKSIDAN
ALAMI

antioksidan lebih tinggi diban
ding beras dan untuk kekuatan
sistem imunitas tubuh

GLUTEN
FREE

Gluten free, cocok untuk orang
yang menderita penyakit seliaka.
Kandungan serat pangan pada
jewawut hampir 15x lipat lebih
tinggi dibanding beras.
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Komposisi gizi
Jewawut dibandingkan dengan Beras

11.2
2.8
0.59
0.11

Protein (%)

Besi
(mg/100g)

Vit B1
(mg/100g)

Vit B2
(mg/100g)

7.9
1.8
0.41
0.04
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Jewawut (Benamud)
Krayan, Kalimantan Utara

Peta persebaran produksi
Jewawut di Indonesia

PERTANIAN JEWAWUT SECARA
TRADISIONAL DI KRAYAN

Jewawut (Setaria italica) atau biasa dise

Meskipun saat ini jewawut jarang dita

but benamud dalam Bahasa Lundayeh

nam atau dibudidaya lagi di pedalaman

telah lama dibudidayakan di Dataran

Borneo, namun petani di Dataran Tinggi

Tinggi Krayan. Secara tradisional ditanam

Krayan mulai kembali menanam jewawut

di ladang bersama dengan padi. Jewawut

karena tingginya permintaan produk ini di

memerlukan waktu sampai matang yang

Malaysia dan Brunei Darussalam.

lebih lama sehingga biasanya dipanen
setelah padi.

Jewawut Krayan

Jewawut tanaman yang tahan kondisi ke-

sehingga disesuaikan dengan SNI tepung

marau atau musim kering, artinya tanam

terigu. Hasil uji laboratorium Jewawut dari

an ini merupakan contoh bagaimana

Krayan sudah memenuhi standar mutu

pertanian tradisional adalah adaptif dan

SNI tepung terigu.

Jewawut belum memiliki SNI tersendiri,

memitigasi dampak perubahan iklim.
Dalam tradisi masyarakat Dataran Tinggi
Krayan, jewawut bukanlah pengganti

Contact person:

nasi namun dikonsumsi sebagai camilan

Miranda
Local Harvest
Project Manager
Hivos
miranda@hivos.org
www.hivos.org

dimasak dalam bambu dan dicampur
dengan beras ketan, atau santan atau
gula tebu.

Sumber: Nur Faridah, Didah. (2020). Kajian Nutrisi Tiga Produk Pangan Bijak. Bogor: IPB University

FORMADAT
formadat.ptdb@gmail.com
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GULA
AREN
SI PEMANIS ALAMI YANG BERKHASIAT
Gula aren merupakan pemanis alami
yang diperoleh dari pemasakan nira aren
(Arenga pinnata). Nira adalah cairan yang
rasanya manis dan metode penyadapan
merupakan metode paling umum untuk
memperoleh nira aren.

FAKTA GULA AREN
Memiliki manfaat kesehatan
ANTI
OKSIDAN
ALAMI

dan sebagai sumber anti oksidan alami karena mengandung satu atau lebih senyawa.

IG

Gula aren tergolong berindeks
glikemik rendah.

Perbandingan kandungan gula aren dengan gula pasir:

28.86
Kapasitas
antioksidan (%)

0.16
40
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Nilai Indeks
Glikemik (IG)
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GULA AREN KOLAKA
Salah satu penghasil gula aren Indonesia
berada di Kabupaten Kolaka, Sulawesi
Tenggara. Hasil pengujian gula aren
Kolaka menunjukkan bahwa:
▪▪ Hasilnya masih memenuhi persyaratan
SNI gula palma. Tidak ada bau menyimpang dan bentuknya normal.
▪▪ Kadar lemak dan proteinnya rendah
karena gula aren merupakan produk
pangan sumber karbohidrat.
▪▪

Teknologi pengolahan gula aren yang
ada saat ini masih dapat mempertahankan kualitasnya.

Kondisi produksi Aren di lima desa dampingan Asosiasi Pendamping Perempuan
Usaha Kecil (ASPPUK) dalam program Local Harvest (Desa Lana, Desa Langgomali,
Desa Ponrewaru, Desa Lapao-Pao, dan
Desa Ulurina) kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, yakni :
Produsen gula aren dampingan ASPPUK
sebanyak 350 orang. Tiap orang menghasilkan 10-20 kg gula aren per hari. Jumlah produksi gula aren dalam satu tahun
(264 hari) adalah 924.000-1.848.000 kg/
tahun.

LOKASI PRODUKSI GULA AREN

Gula Aren
Kabupaten Kolaka,
Sulawesi Tenggara

Tanaman aren di Indonesia banyak dibudidayakan di Jawa Barat, Sulawesi Utara,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bengkulu dan Kalimantan Selatan. Pembuatan gula
aren di Indonesia dilakukan secara tradisional.
Gula aren juga bisa dijadikan sebagai penyedap rasa dalam olahan pangan seperti kue,
kolak, bandrek, bajigur, dll.
Sumber: Nur Faridah, Didah. (2020). Kajian Nutrisi Tiga Produk Pangan

Contact person:
Miranda
Local Harvest Project Manager
Hivos
miranda@hivos.org
www.hivos.org
Hartaty
Asosiasi Pendamping
Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK)
tatydive@yahoo.co.id
www.asppuk.or.id

Bijak. Bogor: IPB University

© ASPPUK
Panduan
Pangan Bijak Nusantara
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AYO DAFTARKAN PRODUK PANGAN
YANG ADA DI SEKITARMU!
Kamu bisa mengisi formulir di bawah ini, kemudian
gunting lah halaman ini mengikuti garis putus-putus yang ada.
Atau kamu juga bisa mengisinya secara online, melalui tautan berikut:
https://panganbijak.org/daftarkan-produk-pangan-bijak-nusantara/

1. Nama Produk (Bahasa Daerah dan Bahasa Indonesia):

2. Mengapa Sehat:

Funded by the
European Union

3. Mengapa Adil:

4. Mengapa Lokal:

Panduan Pangan Bijak Nusantara
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5. Mengapa Lestari:

6. Asal Produk:
a. Desa/Daerah/Wilayah Adat, Kota/Kabupaten, Provinsi:

b. Nama Komunitas Asal Produk:

7. Sertakan Foto Produk:

Funded by the
European Union

LENGKAPI DATA DIRI ANDA
NAMA LENGKAP

NAMA KOMUNITAS/INSTITUSI/ORGANISASI/LEMBAGA ANDA

EMAIL

NOMOR PONSEL
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Lokal. Sehat. Adil. Lestari

