
:'
.

ri,
-:t i

.; r.

r: .::t

t1'

,
l: I .



fiAN
$ErfiRAruc nnfirEbrpnn
Kumpulan pemikiran 

Anggota pATpl

Tim Editor:

lVleta ltrlahendradatta
Winiati p Rahayu

Umar Santoso
Giyatmi

Ardiansyah
Dwi Larasafie Nur Fibri

sP,,,*ni
turhimpunan or, rrt*f]['n, pansan 

lndonesia



KETAHANAN DAN KEAMANAN
PANGAN INDONESIA:
Sekarang dan Ke Depan
Kumpulan Pemikiran Anggota pATpI

Tim Editon

Meta Mahendradatta
Winiati P. Rahayu
Umar Santoso
Ciyatrni
Ardiansyah
Dwi L,arasatic Nur Fibri

Tata Letak : deeje
Desaur Sampul : Februadi BasLian

Diterbitkan perLama kali dalam bahasa Inclonesia oleh
sama dengan Interlude, 2020

Yog-vakarta
Interlude
Cetakan I, Juni 2020
xYiii+334 hlm; l-5 x 23 cm

ISBN: 978 -6 23 -'7 6'/ 6 -23 -2

PATPI
Perhimpunan Ah_li Teknologi pangan lndonesia

Intcrlude
Sumber Kulorq RT 03 RW 30. Kalitirto
Berbatr- Sleman Daerah lsrimeua yograkarta
TIpAVA: 0822 815i 2158
Pos-el : Interludepenerbit@gmail.com

KATA I

Assalamualoikum wara
kita panjatkan ke hadirat AII
karuniaNya sehingga setelah
buku dengan judul KETAH,
INDONESIA: Sekarang dar
merupakan buku ketiga yantr
PATPI dari seluruh cabang d
buku PATPI sebelumnya yail
(2016) dan Pangan Indonesi
bagian yaitu I). Kedaulatan di
Pangan, III). Teknologi dan R
Pangan Fungsional, V). Riset
bertujuan mengulas kondisi kr
kondisi yang berkaitan saat i:

solusinya di masa depan.
Sebanyak 50 penulis h

jumlah artikel sebanyak 57 jur
dimuat di surat kabar lokal, na
waktu dua tahun dan masih n
para penulis terlampir pada ba1

dapat mengetahui rekam jeji
penulis.

Pada bagian I terdapat
kedaulatan dan ketahanan pa

Koto Pengantor

PATPI, bekerja
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KARAMUNTING (RHODOMYTU S TAME NTO SAI

SEBAGAI SUMBER ANTIOKSIDAN DAN PEWARNA

ATAMI PANGAN

Hotman Manurung dan Rosnawyta Simanjuntak

Email: hotman.manurun g@ uhn. ac.id,

r osnawy t asimanj unt ak@ gmail. com

PATPI Cabang Medan

Sumber daya hutan Toba kaya dengan tanaman yang dapat

digunakan sebagai sumber pangan. Sub-etnis batak Toba telah

memanfaatkan 44 spesies untuk pangan: 1B spesies untuk sayur,

16 spesies untuk buah, 6 spesies pangan tambahan, dan 3 spesies

untuk minuman (Silalahi et al., 2018). Beberapa jenis tanaman

tersebut berpotensi sebagai pangan fungsional misalnya: soraf

sanduduk, karamunting, dan holat. Buah-buahan tersebut di atas

belum dibudidayakan tetapi tumbuh secara liar/alami di hutan Toba

yang meliputikabupaten Samosir, Toba dan Tapanuli. Namun seiring

dengan masuknya jenis pangan cepat saji yang telah merambah

sampai ke tingkat kecamatan dan anggapan masyarakat yang keliru

bahwa pangan lokal itu pangan kelas bawah, maka pangan lokal

tersebut sudah dilupakan masyarakat Toba. Generasi muda (saat ini

berumur 25 tahun ke bawah) masyarakat Toba tidak mengenal nama

dan manfaatnya jenis pangan lokal seperli sanduduk, karamunting,

danholat. Mengonsumsi pangan lokal memberi manfaat antara lain:

penganekaragaman konsumsi pangan sehari hari, meningkatkan

kesehatan dan menghambat penyakit degeneratif, menghemat

biaya pengeluaran dibidang pangan, dan mendorong masyarakat

menghargai sekaligus menjaga sumber daya alam.

Salah satu masalah kesehatan di Indonesia adalah penyakit

degeneratif seperti hipertensi, stroke, penyakit jantung koroner,
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PATPI yangberisi kumpulan artikel hasil
tersebar di seluruh Nusantara,;* pemiki

._..,_Sebanyak
t?iii**itc* :'

Iambuku ini dengantotal jumlah
terlampir pada bagian akhir

rnengetahui rekam ;'ejak dan

yaitu, (i).'' KeaA1dttid
ku ini terdiri dari lima bagian

gan, (ll). Keamanan Pangan,
(m). Teknologi' - JV). Mutu, Gizi, Panganr:
Fungsional, dan (V). Riset

di era ir*ernet (inten IoT) sekarang ini
idanpengetahuanbis denganmudahdil
1,.n414un keberadaan buku tetap saja penting. Buku

publikasi yaitu: 1) sebagai doku
dan 3) menjadi wadah untuk slra

ebut yang menjadi pertimbangan diterbitkaii
TPI ini. Diharapkan agar hasil-hasil pemikiran kolektif PA

!.irrenjadi bahan acuan bagi kebijakan pembangunan nasional
pangan atau memberi inspirasi dalam pengembangan ilmu

tahuan khususnya terkait ilmu dan teknologi pangan. Semoga
u ini dapat memberi manfaatyangbe$4!,bagl pembaca.


