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Lei Food Be Your Medicine and 
Medicine Be Your Food 

Hyppocrates, 400 B.C 

Dari pada mati itu akan tumbuh 
kehidupan baru. Kehidupan baru itu 
tiada dapat ditahan-tahan dan 
meskipun sekarang dapat djuga 
ditahan-tahan besoknya akan tumbuh 
djuga dia dan hidup makin lama 
makin kuat makin teguh. 
(dikutip dari surat Kartini yang tiada 
diumumkan. Armyn Pane) 

Peiestarian budaya bangsa adalah 
tanggung jawab kila bersama 
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Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Yth. Saudara Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas Airlangga, 
Yth. Saudara Rektor Universitas Airlangga, 
Yth. Para Pembantu Rektor Universitas Airlangga, 
Yth. Saudara-saudara Anggota Senat, 

Yth. Pimpinan Fakultas dan Lembaga dilingkungan Universitas Airlangga, 
Yth' Segenap Sivitas Akademika Universitas Airlangga. 

Undangan dan Hadirin sekalian yang saya muliakan, 

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas karunia 
dan rachmatNya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri 
sidang Majelis yang mulia ini. 

Hadirin yang terhormat, 

Makan adalah naluri alamiah yang dibutuhkan manusia sejak awal kehidupannya 
sampai akhir hayatnya. Dari sejarah yang diketahui mengenai budaya makan, terjadi 
peru bah an jenis makanan yang dimakan manusia sejak awal keberadaan manusia 
hingga kini. 

Pada zaman manusia purba diduga mereka adalah masyarakat kanibal, mereka 
memangsa jenisnya sendiri. Hal ini dapat diketahui dari diketemukannya tengkorak
tengkorak dengan tanda-tanda kekerasan; antara lain diketemukannya basis cranii 
daerah sekitar foramen magnum berada dalam keadaan rusak hal ini kemungkinan 
disebabkan karena diambil otaknya untuk dimakan. Walaupun demikian disamping 
dugaan terse but di atas berkembang teori lain yang menentang hepotesis kanibalisme, 
teori ini menyebutkan bahwa rusaknya basis cranii adalah karena daerah terse but 

memang banyak lubang-lubang. 

Dilihat dari bentuk gigi geJigi mereka, manusia purba bersifat omnivor, dengan 
kecenderungan kearah kamivor dan herbivor. Telah terjadi perubahan bentuk dan 
susunan gigi geligi selama perkembangan kehidupan manusia, hal ini diperkirakan 
sebagai akibat adanya perubahan Iingkungan dan apa yang mereka makan (Yacob, 

1992). 

Jenis makanan mereka berubah setelah mereka mengenal cara bercocok tanam. Dari 
mengkonsumsi basil huruan mereka mengkonsumsi hasil dari bercocok tanam atau 

pertanian. 
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Kebutuhan makanan manusia sebenarnya seluruhnya ter antun' . 
lang sung maupun tidak langsung. Secara tidak langSu! h g dan tumbuhan, baik 

=b':'::u~ kernudian h~w~ dimakan manusi •. Manu~. ,:= :.=!~~~:: 
. yang dapat dlJadikan sebagai tanaman pangan hal ini te b kf d 

diketem.uk~ya fosil tanaman di Mesopotamia 5-6 ribu 'tah r u I engan 
1960; dikutlp dari Moeljoprawiro, 1992). un yang lalu (Allard, 

Sekitar 350.000 tahun yang lalu barulah diketemukan . . 
terjadilah revolusi dalam penyiapan makanan sebelumc=::emb~at~ api, sehmgga 
sebelum men genal api mereka k anan ltu dlffiakan. Kalau 
buruan atau makanan hasil p~rta ~ langSUnl

g apa yang mereka peroleh baik hasil 
aOlan, sete ah mereka meng I . 

dikonsumsi setelah dimasak. ena apl makanan 

Dari hasil olahan makanan yang mula-mula san ad' 
dan meracik makanannya dengan me b gh t se erhana manUSIa mulai meramu 

k nam a rempah-rempah B b .. . 
rna an an olahan tercipta di berbagai benua sehino a a' '. er agal JeOls 
makanan yang beraneka ragam IImu . og khrrnya lahlrlah resep-resep 

. mengenal pengolahan dan " 
terus berkembang sehingga saat in' lah' . penyaJlan makanan 

I If apa yang dlsebut seni kuhner. 

KlasifIkasi makanan secara budaya menurut Helman di . .. 
I. Makanan dan non makanan bagl menJadl 5 kategori, yaitu: 

2. Makanan sacral/suci 

3. Makanan pokok, makanan tambahan dan makanan I' 
4. Makanan yang berchasiat obat se lOgan 

5. Makanan kategori usia (Swasono, 1995) 

Y d' ang Imaksud dalam kategori pertama d " 
(nutrition) dan bermanfaat dan ak a alah Jems makanan yang dapat dimakan 

. m anan yang buk . . 
tetapi bermanfaat bagi tubuh . In an JeOls makanan (non nutrition) 

mlsa ya serat makanan. . 

Dalam kate . k .. gon edua illl yang dimaksud d 
makanan yang khusus dl's' k engan makanan sacral atau suci adalah 
rod . lap an untuk upac . I . onesla mempunyai mak ara rltua . Hamplf disemua suku di 

anan untuk upacara ini. 

Kategori ketiga menggolongkan makanan . 
makanan tambahan dan mak . dalam fungsmya sebagai makananpokok 
be '. an an selmgan M k ' rvarlasl dari nasi, jagung roti .' a anan pokok setiap suku bangsa 
tambahan adalah jenis mak.:n ' sagu,. mle dan sebagainya. Sedangkan makanan 
terdiri d . b an yang dltambahka b ik I an ermacam-macam olah . n a auk maupun sayuran yang 
makanan J'a' an sesual daerahn Mak . Janan yang juga memilik' '. ya. anan selmgan merupakan 

I vanasl yang s b . angat esar dl setiap daerah. 

1 

Makanan kategori kelima didasarkan pada kelompok usia dan keadaan. Makanan 

untuk usia-usia tertentu diberikan tersendiri baik bentuk atau jenisnya. Makanan 
untuk bayi berbeda dengan makanan untuk anak-anak, remaja, dewasa dan tua. 
Sedangkan keadaan hamil, menyusui, sakit dan lain sebagainya diberikan makanan 

sesuai keadaannya . 

MAKNA SOSIAL BUDAY A MAKANAN TRADISIONAL 

Tanah air Indonesia yang kita cintai terdiri dari 13.677 pulau dan lautan yang luasnya 
sekitar 5.193.40 km2 dengan penduduk berjumlah 200.000.000 orang pada awa11997. 
Diperkirakan terdapat 300 kelompok etnis atau suku yang tersebar dibeberapa daerah 
di Indonesia, dengan 11 kelompok etnis atau suku utama yang dianggap mayoritas 

(Waluyo, 1995; Soejono, 1992). 

Dari berbagai kelompok etnis tersebut terdapat berbagai ragam budaya dan adat 
istiadat, salah satunya adalah budaya makan. Para antropo\og mengganggap makan 
adalah budaya yang sangat penting karena sudah ada sejak manusia lahir. 

Sungguh suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa tanah air kita memiliki 
iklim tropis yang memungkinkan tumbuhnya berbagai tanaman yang bermanfaat 

bagi manusia serta memiliki lautan yang terbentang luas menyediakan aneka ragam 
hayati air sehingga kebutuhan akan zat-zat gizi dapat dipenuhi dengan mudah setiap 

saat, disamping itu berguna sebagai mata pencaharian penduduk. 

Hadirin yang muha, 

Batasan mengenai Makanan Tradisionallndonesia sebenamya belum ada kejelasan, 
apakah yang dimaksud adalah makanan yang sudahjadi hidangan seperti gudeg dari 
Jawa Tengah, rawon dari Jawa Timur atau rendang dan balado dari Sumataera Barat. 
Ataukah jenis bahan yang dibuat makanan yang disebut makanan tradisional, misalnya 

beras, jagung, ubi, mbote, bentul, tempe dan bahan makanan lainnya. 

Dari rujukan dan pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa : 

Makanan tradisional adalah makanan yang sudah membudaya didaerahnya 
sejak beberapa generasi sebelumya, diolah dari baban yang tersedia dan sebagian 
mempunyai fungsi khusus baik sebagai makanan ritual maupun berkaitan 

dengan fungsi sosial dan budaya. 

Makanan tradisional merupakan bag ian dari budaya, karen a Indonesia terdiri dari 

berbagai sub-etnis maka terdapat juga berbagai ragam jenis makanan tradisional. 
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Setiap daerah memiliki jenis makanan d . . 
olahan, baik :sebagai makanan pokok aerah tersendrrl d~ terdapat berbagai jenis 
makanan daerah lihat tabel 1. atau makanan selmgan. Klasifikasi jenis 

Tabell. Klasifikasi Jenis Bahan Makanan 

No Klasifikasi Jenis 
I Padi-padianlcereals a. GandumlWheat 

, b. Tepung gandumIWheat flour 
c. Pati gagangIDry stalk paddy 
d GabahlR' . Ice paddy, Unhusked rice 
e. BerasIRice 
f. JagungIMaize 
g. Jagung basah ( d mu a)lFresh maize 

2 Makanan berpati/Starchy 
food 

a. Ubi jalar/Sweet patatoes 
b. Ubi kayulCassava 
c. TapiokaITapioka 
d. SaguiSago 

3 Gula/Sugar a. Gula pasirlRefined sugar 

4 Kacang-kacangan b ah 
b. Gula lainnya ( mangkok, aren)/Other sugar 

(biji) , u a. Kacang t ah/ an Groundnut 
be . b. KedelaiiSoybean 

. rmmyaklpulses, nuts & 
Oil Seeds c. Kacang h" uI IJa Grean peas 

5 Buah-buahan 
d. Kelapa/Coconut 

6 Sayur-sayuraniVegetable 
7 Daging/Meat -
8 TelurlEggs -
9 Susu/Milk 

10 Ikan/F' h IS (ikan daratiInland 
water fish dan ikan I tI M . au 

I-- arme fish) 
11 Minyak dan lemaklO'1 

fats IS ang 
'--
SUmber 'W • angania 1995. 

4 

b 

Makanan tradisional dapat juga ditinjau dari wjuannya, /capan dan apa yang disajikan 
hal ini terutama berkaitan dengan aspek ritual. Beberapa makanan tradisional 
mempunyai arti khusus dari segi ritual dan kepercayaan yang sudah turon temurun. 
Sebagai contoh dikalangan suku Jawa dikenal upacara selamatan yang menggunakan 
jenis makanan tertentu, misalnya beberapa jenis bubur. Ada bubur merah putih, bubur 
sengkala dan bubur tujuh warna, bubur sapar, bubur sura dan lain sebagainya. 
Biasanya sajian bubur ini untuk menolak bala atau untuk memperingati peristiwa 

tertentu misalnya kelahiran. 

Bagi suku Jawa tumpeng merupakan hidangan yang dihidangkan pada beberapa 
peristiwa penting baik syukuran, kelahiran atau kematian. Dikenal bermacam-macam 

tumpeng, antara lain tumpeng robyong, tumpeng pungkur dU. Pada upacara bingkeng 
di desa Lebakrejo, Kabupaten Purwodadi Kabupaten pasuruan Jawa Timur yaitu 
upacarayang bertujuan agar desa selamat danjauh dari bala, disajikan tumpeng bayi, 

tumpeng agung dan tumpeng kendit (soejono, 1992). 

Tumpeng disajikan dengan lauk pauk tertentu yang mempunyai makna khusus. Antara 
lain sayur kluwih dengan harapan rejekinya luwih-luwih; kacang panjang yang tidak 
dipotong biar usinya panjang. Beberapa tanaman untuk pelengkap sesaji antara lain 
tebu yang berarti anteping kalbu; cengkir kencenging pikir (Puspitaningtias, 1992). 

Nasi atau pulut (ketan) kuning merupakan makanan sacral untuk beberapa suku baik 
Jawa, Sumatera maupun Kalimantan. Beberapa daerah menyajikannya dengan lauk 
pauk dan daerah lain dengan kelapa parut yang diberi gula merah. 

Makanan tradisional juga membedakan makanan untuk kelompok umur tertentu dan 
bahkan mempunyai makanan khusus untuk peristiwa daur hidup manusia mulai 

dari kehamilan. kelahiran maupun kematian. (Kasniyah, 1995). 

Makanan yang disajikan pada upacara kehamilan pada umumnya bertUjuan untuk 
keselamatan dan kesehatan ibu dan bayinya. Makanan tertentu digunakan sebagai 
prediksi jenis kelamin bayi dalam kandungan ibu, misalnya hidangan rujak Manis 
yang rasanya sedap pertanda bayi di dalam kandungan bakallahir wanita. Sebaliknya 

bila rasa rujak hambar diduga bakallahir laki-laki. 

Anjuran dan pantangan makan makanan tertentu juga terdapat pada suku Jawa dan 
Sunda. Makan buah nanas merupakan pantangan bagi Ibu hamil muda dibeberapa 
daerah. Pada suku Sasak Lombok wanita hamil dilarang makan nanas dan mangga 
rawe. Bagi ibu haroil dianjurkan untuk sering makan kunyit karena dianggap anak 

yang bakallahir akan berkulit kuning. 
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Oi beberapa daerah di Jawa ibu-ibu ham'} b' 
b 1 lasa makan am 'PO Y 'tu h I' 

erupa lempengan berwarna merah t ' al tana lat yang 
K ' a aumerahkecoklatanm d" 

eblasaan yang timbul secara nalu 'ah ' , yang IJual bakuljamu, 
Fe pada ibu hamil Temyata darin ~~ ~emyata sangat membantu suplementasi 
hematite suatu oksida besi yan pene Ih~n dilaboratorium ampo mengandung 

" g mengalaml dehidrasi d' 
mmeral lam seperti Ka Na dan Mn (S 'N ' ISampng mengandung zat 

, n ugrahatl,1981), 

Sedang untuk ibu menyusui dian'urka 
produksi ASI baik di Jawa maupu~ daer~ ~:~n daun katu untuk memperbanyak 

Makanan pada peri ode daur kelahiran manus' , 
adat saat kelahiran diselenggarak I la,Juga berbeda di setiap daerah Secara 

Upacara selamatan dilakukan saat: ~ebama~ untuk keselamatan bayi dan lbunya, 
umu d'l' aYI erusla36harid ' 

, mnya 1 akukan oleh sUku Jawa, Sedan engan hldangan sajian khusus, 
Inan Jaya pada saat kelahiran tidak d' I gkan pada suku Dani di lembah Baleim 
dengan k Ise enggarakan 

, rna an bersama, Sesudah b 'd'b' upacara seperti saat kehamilan 
dlffiasukkan k d I aYI 1 erslhkan ta d' , 
ak e a am noken yaitu sebuah k npa Imandlkan, langsung 

ar, antong yang dirajut dari kulit kayu atau 

Oi beberapa kelompok sub ' , 
yang dilum tk "etnls baYI yang bam lahir I ' 
d a an, baik dl Jawa Madura rna angsung dlberi makanan pad at 

U:~an p~~be~ian ASI eksklusif seperti u~~n N,TB: Hal ini tentu saja bertentangan 
t' ~ GlZl Selffibang) oleh DepKes Rl ri. d g dlanJutkan dalam PUGS (Pedoman 

~~~nya angka kematian bayi dibeberap: dyat, ah1995), Bahkan dari hasil penelitian 
an yang diberik aer memp , h pada an pada bayi baru lah' unyal ubungan dengan 

kemun~:;atus s~P~rti dilaporkan oleh ~r An(gk,a K:matian yang tinggi (69%) 
an hal ml berkaitan dengan k ry~ dlkuhp dari Kasniyah 1995), 

onsUmsl mak b ' 
O'd anan ayi terse but 

1 aerah NTB pada suku Sasak ' 
pisang, tepun b Lombok mereka me ' , , 
(prelakteal) Jal ,e~a~, madu dan kelapa mUda mpunyal keblasaan memberikan 
tersebut M ~ ~m tldak lepas dari keperca pad a bayi sebelum mendapat ASI 
bayi sa~t laha ,u mol~aInya dianggap akan mngh~laan dan adat yang telah ada pada suku 

lr, lsamp' , 1 angkanpe ak' 
besar kelak ak 109 ltu madu diberik d ny It yang mungkin dibawa 
mUda memp an ~empunyai sifat dan tingkanh lengan harapan kalau anak menjadi 

unyal tuJ' u a aku ya ' 
simboIis me k an agar kotoran pert . ng mams, Pemberian kelapa 

re a menghar ama baYl seg b' 
berarti seperti tin' ap anak tersebut akan b ' ,er~ lsa keluar dan secara 

ggmya letak buah kel ercIta-cIta tmggi dan meniadi orang apa, :J 

Pemberian bUah ' 
I k PISang dihar k 
e as menjadi rabun d . ap an bayi akan ken 

yang turun menuru .an tldak cepat ubanan H y~g dan agar mata terang tidak 
n dl suku Sasak (Kasniyah' 19a1 lDI sudah menjadi kepercayaan 

6 ' 95). 

Makanan tradisional sangat besar artinya bagi masyarakat didaerahnya dan sulit 
dihilangkan karena merupakan budaya dan kepercayaan yang telah dimiliki secara 
turun temurun dari nenek moyangnya. Disamping itu fungsi sosial dari makanan 
tradisional dapat mempererat soliridaritas atau ikatan bagi kelompoknya sehingga 
tercipta rasa kebersamaan dan rasa persatuan. Makanan mempunyai makna 
psichologis, estetika dan religius. 

MAKANAN TRADISIONAL SEBAGAI MAKANAN SEHAT ("FUNCTIONAL 
FOODS") 

Sudah sejak zaman Hipocrates 500 tahun sebelum Masehi diketahui bahwa makanan 
tidak hanya sekedar menghilangkan rasa lapar, tetapi makanan merupakan kebutuhan 
manusia yang mendasar, yang dapat berfungsi sebagai obat seperti ucapannya: 

Let food be your medicine and medicine be your food. 

Oengan lahiroya Ilmu Gizi pengetahuan mengenai makanan mulai berkembang karen a 
mulai dipelajari segala aspek mengenai makanan, manfaatnya bagi kesehatan, 
metabolismenya dalam tubuh, sumbemya dalam alam, akibat kekurangan zat gizi 
serta penanggulanggannya dan lain sebagainya. 

Ilmu gizi mempunyai kaitan dengan bidang lain yang sangat luas antara lain dengan 
ilmu kedokteran, faal, biokimia, biologi, pertanian, perindustrian. pendidikan dan 

agama atau kepercayaan. 

Perkembangan mutahir dari ilmu gizi adalah lahimya llmu Dietetik yaitu ilmu yang 
mempelajari pemberian makan pada individu maupun kelompok baik fisiologis 
maupun patologis, Pengetrapanannya adalah pada gizi klinik (clinical nutrition) 
dimana diatur pemberian makan pada penderita-penderita penyakit tertentu yang 

memerlukan makanan khusus. 

Sejak zaman nenek moyang kita telah diketahui manfaat jenis makanan tertentu bagi 
kesehatan. Seperti diuraikan di atas bahwa ada kebiasaan makan makanan tertentu 
untuk meningkatkan kesehatan dan berkasiat obat, misaJnya minum beras kencur 
untuk menghilangkan rasa cape; daun bluntas untuk menghilangkan bau keringat 
dan menambah nafsu makan; daun sembukan untuk mengurangi perut kembung. 
Wanita hamil makan ampo yang temyata merupakan sumber Fe yang diperlukan 
wanita hamil; wan ita menyusui mengkonsumsi daun katu untuk memperlancar ASI. 

Secara medis ada beberapa makanan tradisional yang dipantangkan secara adat, tetapi 
justru baik bagi kesehatan dan sebaliknya ada makanan yang dianjurkan tetapi 
berbahaya bagi, kesehatan. Misalnya anak-anak dilarang makan ikan karena 
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ditakutkan akan cacingan. Makanan yang dianjurkan pada bayi yang baru lahirtidak 
sesuai dengan keadaan bayi karena terlalu dini untukdiberikan makanan padat seperti 

pi sang nasi. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Menjelang abad ke 21, dalam era globalisasi terjadi perubahan pola makan di 
Indonesia terutama di kota-kota besar. Dengan perbaikan ekonomi dan masuknya 
makanan asing terjadi perubahan gaya hidup dan budaya makan. Pola makan yang 
sebelumnya tinggi serat dan rendah lemak berubah menjadi tinggi kalori dan tinggi 
lemak, terutama dengan hadirnyafastfood restaurant. Sebagai akibat tidak langsung 
terjadi perubahan pola penyakit. Terjadi penurunan penyakit infeksi, sebaliknya terjadi 

peningkatan penyakit degeneratif seperti penyakit kardio vaskuler, Diabetes Mellitus 

dan Obesitas.' Masalah gizi yang kita hadapi saat ini adalah masalah gizi ganda, 
disamping gizi kurang kita dihadapkan pada gizi lebih. 

Tidak saja Indonesia yang menetapkan pesan umum untuk makanan sehari hari 
tetapi juga negara-negara lain yang ikut dalam Konferensi Gizi Intemasional di Roma 
bulan Desember 1992. Masing-masing negara menilai perJunya menyusun 
Nutritional Guidelines yang disesuaikan dengan keadaan dan masalah gizi yang 
ada (Kodyat, 1995). 

Pesan Umum Gizi Seimbang (PUGS) yang dianjurkan Depertemen Kesehatan RI, 
telah menetapkan 13 pesan dasar antara lain untukmengurangi lemak dan hid rat 
arang dalam menu kita sehari-hari. 

Adapun PUGS yang telah disusun di Indonesia adalah sebagai berikut. 

I, Makanlah aneka ragam makanan 

2. Makan untuk memenuhi kebutuhan energi 

3. Makanlah makanan sum bert Karbo Hidrat I12 dari kebutuhan energi 
4. Batasi lemak . 

5. Gunakan garam beriopdium 

6. Makanlah makanan sumber zat besi 
7. ASI eksklusif 
8. Biasakan makan pagi 
9. Minumlah air bersih 

10. Lakukan kegiatan & olah raga secara teratur 
II. Hindari minum minuman beralkohol 
12. Makanlah makanan yang aman 

13. Bacalah label makanan 

8 

k dung dalam PUGS diharapkan kita 
Dengan melaksanakan ke 13 pesan yan~ ter an . 
menjadi sehat dan terhindar dari penyak1t degeneratlf. 

. . . . bahwa makanan tertentu mempunyai peranan 
Akhir-akhrr 1m berkembang teon baru ulan an penyakit yaitu yang mereka 
dalam peningkatan kesehatan dan penangg g 
sebut dengan health food atau functional foods. 

. ' {floods masih banyak dibicarakan antara 
Kriteria apa yang d1maksud denganjimctlOna 

lain sebagai berikut: 

. 'call active components, that are 
Functional foods have phYSlOlogl Y I health state and for the 

f n of norma 
suitable beside the preserva 10 't 's highly required to know 

. '11 s However, I I 
prevention or heahng I nes . 'ts dependency on the dose, 

h t've substance, I 
Precisely the effect of t e ac I . 'bl'II'ty of the declaration of 

t' ts the POSSI 
the interactivity with other nu rten 'f d nsumption for the detection 

h ety for 00 co . 
the active substance, t e sav 'd I'ological clinical chemical, 

d d health, epl em, . 
of relation between foo an . nt reseaches are required 

I . al experlme 
cell-biological and mamma -an 1m 

(Karyadi, 1996). 
E t West Perspectives on Fungtional 

Pada "First International Conference on as t'onal Life Sciences Institute) di 
I h ILSI (Intema 1 . 

Foods" yang diselenggarakan 0 e, faat makanan sebagai penunJang 
I h didiskuslkan man " I Singapore tahun 1995, te a fi S1' pertama mengena1 FunctlOna 

akit kon eren 
kesehatan dan penanggulangan peny , 

Food. 
. . b t antara lain untuk menetapkan !criteria 

k ferens1 terse u . 
Telah didiskusikan dalam on , fl d Beberapa masukan dan peserta 

. d jlunctlOnal 00 s. 
apa yang dlmaksud engan b ai berikut: 

. lain adalah se ag konferensl terse but antara 

h t have strong putative metabolic and 
I s of food t a . ' f Functional food are a c as d bove that seen ID a Wide range 0 

. . I) oles over an a . b 
regulatory (physlologlca r h' ve a defined end pomt that can e 

f ~ d that ac Ie . k 
common food; a class 0 00 re reduction in plasma bone- rtS 

. in blood pressu , 6) 
measured (e.g. reduction ecial dietary product (Head, 199 . 
markers and product reffered to as a sp 

. fi nsi tersebut telah ditetapkan kriteria mengenai 
D 'hasil rumusan panel diskusl kon ere 

an rik t· 
ds " bagai be u. "functional foo se 
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An apropriate definition of functional foods is foods that improve and affect 
body function over and above their normal nutritional values. , 

Development of relevant and good biological markers for body function should 
be encouraged. 

More reseach on the evaluation of functional and their components should be 
conducted through human epidemiological studies. 

For well documented and well-studied functional foods, a function but not a 
health or medical claim may be permitted. 

Jadi secara singkat dapat disimpulkan bahwa dalam junctional foods terkandung 

komponen aktifyang tidak saja bennanfaat untuk mempertahankan kesehatan tetapi 

juga berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit. Zat aktif apa dan 
berapa banyak dosisnya perlu diketahui, demikian juga harus dapat ditentukan hasil 

akhir sebagai ~ibat fungsi makanan tersebut misalnya beberapa penurunan tekanan 
darah, beberapa penurunan gula darah dan sebagainya yang dapat dibedakan secara nonnal. 

Di negara-negua Barat tidak banyak dijumpai makanan kilusus untuk menanggulangi 
penyakit akanjunctionalfoods, karena pola makan mereka kurang bervanasi. Tetapi 
dinegara-negara Timur terutama Asia banyak kebiasaan yang sudah turun menurun 

mengleo","",si makanan kilusus un!uk penyembuhan penyaki!. Terutama bangsa 
Cina, Jepang, Thailand dan Indonesia, 

Sejauh mana makanan trodisional kita berperan sebagai makanan sehat atau 
"ranctional fOOd"? Dan uraian tenebut di alas makanan tradisional kita banyak 
berpeluang dikategorikan "'bagai/imct;onaJ foods. Tetapi sungguh sulit membedakan 
antara "makanan fungsional tradisional" dengan "obat-obatan tradisional" 
terutama dan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, 

Dan segi keamanan pangan. makanan !!"adisional boleh dikatakan aman dari toksititas 
karena telab dikonsumsi berahad abad tanpa terlibat efek sampingnya. 

Beberapa makanan trodisonal Indonesia memenuhi kriteria sebagai "functional 
fOOd" karena <lapat menanggulangi penyakit disamping mempertaltankan keschatan. 
dan dari penelitian-penelitian yang dilakukan !etbukti beberapa makanan "",,isional 
mengandung komponen aktif dan dapat ditentukan dOsisnya. 

Beberapa penelitian mengenai komponen aktif dalam makanan yang diduga 

mempWl)'alj>eranan daJam kesehatan telab banyak diteliti. sebagai <OBtob penelilian
penehtlan yang sudah dilakukan Universitas Airlangga. 

10 

b ktikan mengenai manfaat buah pare 
Prayoga (1996) dan Salam un (I = :~e~ilitas, Tempe menurunkan kolesterol 

untuk menurunkan kadar gula d ) d diketahui komponent aktifyang terkandung 
darah (Arbai, 1994; Prabowo, 1995 ~ dak jenuh asam lenoleat, antioksidan, ,serat: 
dalam tempe antara lain asam, lemak tl, t lab diteliti di laboratorium BlOlo~I 

'ak khas Jawa TImur e f1 tara lam Kupang sebagal m anan an ak mineral yang berman aat an . 
FK UNAIR dan temyata mengandung b y b bahaya baoi kesehatan tetapi 

' . d ng unsur Hg yang er . ~ ') 
Cd. Kupang Juga mengan ~ . (Ekapti, komunikasl pnbadl , . lahnya masih di bawah mlal ambang 
Jum akanan 

' ., di FK UNAIR sebagai bahan m 
Buncis dan bawang merah telah dltehtl Buncis menurunkan kadar gula d~ah 
yang dapat menurunkan kadar g~la dar:. merah turun 10.72% (TjokroprawITo, 
33,08% demikian juga dengan dIet baw g 

1981), . 

banyak produksl ASI 200-d'b ktikan memper h'l I Daun katu dan daun papaya telall I u ingkatkan 100-150 ml ASI (Mu I a : 

400 gram <laun katukldaun papaya <lapa~ "!::a sedang di !eliti lebib lanjut meng:: 
1995). Saat ini di Fakultas FannasIU~\<;n produksi ASI oleb Dra. Mangas ASI 
manfaat daun katuk untuk ~enmg2 ameneliti tumbuhan penunjang program 
(komunikasi pribadi). Januwatt (199, ), katuk, pepaya dan beluntas, 

I bak pare keclplr, antarn lain jagung, 0 • • b' 

. gkatkan ASI lainnya yang lasa 
' lah' kan untuk menm an/d n hijau yang Makanan bagi ibu habls me IT d' , dari campuran sayur au ah) 
h ang ter Irl .. dan kacang tan , dikonsumsi yaitu galo gor y an (biasanya kacang bUau '1 I 1995) 

sudah dikeringkan, kacang-kacang ah antara lain kunci (Mahl a , , 
b rempah-remp 

tepung beras dan be erapa gkonsumsi 

J wa yang hanya men 
b' aan pada orang a . dik tahui serat 

Kebiasaan "ngrow .. " ad~1ah k:~ kaiori dan tinggi serat. ~epertIumsi r:'dah serat 
sayoran. Jenis mllicaIwl .ml re i bennanfaat bagi kesehaWl. ODS it kardiovaskuler. 
adalab makanan non-glZl .. tap akit degeneratif sepem penyak d gan kanker 

d g dikaitkan terjadmya peny akh' akhir inijuga dlkaltkan en cen erun . bahkan Ir-
diabetes, hipertensi dan obesltas 

saluran pencernaan. d' ional yang terbukti 
. enai makanan tra IS • 

litian-penelitlan meng lau un komponen aktlf yang 
Masib banyak pene sitif terhadap keseha .. " wa a :om Jawa (yo som s.jeni~ 
mempunyat efek pO belum diketahUl. MlSainy 'k m daun saJam sebagal 
terkandung di dalamnya berfungsi sebagal tom u . 

ak obatkuatyang gingseng) merup an 

penunm kolesterol. . d'lakakan di Sent .. PengembaDgan 
. an tradisional Juga I, T Pr Jawa Timur) Penelitian mengenal m~:diSional Propinsi Jawa Tlmur (SP3 op. 
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Puslitbang Yankes di bagian Obat-obatan tradisional. Bahkan telah diterbitkan 
"Buku Resep Masakan" yang memuat resep makanan obat. 

Pada kesempatan ini tidaklah lengkap apabila saya tidak membicarakan tempe secara 
khusus dan mengapa merupakan primadona pada pidato saya, karena tempe telah 
saya teliti dan bahkan mengantarkan saya mendapatkan "Citra Adhikarsa Budaya" 
pada tabun 1995. 

Bermula pada tahun 1978 ketika saya mengikuti "Short Course on Food Science and 
Technology" ,uatu ke~a sarna antara Universitas Brawijaya Malang dengan Ne~ 
South Wales University yang merupakan salah satu program "Asia-Austraha 
University Cooperation Scheme" (AAUCS). Salah satu kegiatannya adalah 
mengunjungi pengrajin tempe di desa Sanan Malang. Saya heren dan kagum pada 
saat itu melihat ~agaimana cara mereka membuat tempe dari kedelai yang telah direbus 
dan di fermentasi dengan kapang (Rhizopus) yang dibiakkan di atas daun warn. Dari 
mana mereka mula-mula mendapat kapang terse but semua pengrajin tempe didesa 
tersebut menjawab: "ya dari orang tuanya dan orang tuanya dari neneknya". Jadi 
tidak pemah ada yang tahu siapa yang menemukan dan kapan orang Jawa mulai 
membuat tempe dengan kapang tersebut. 

Salah seorang pengajar dari Australia yaitu Dr. Fleet bertanya kepada saya mengapa 
saya tidak meneliti tempe, sedangkan bangsa lain sudah lama tertarik dan melakukan 
penelitian mengenai tempe. Sejak saat itu saya tertantang dan mulai tertarik membaca literatur mengenai tempe. 

Menuru, Koen~_ingrat (1995) 'empe adaiait m.bn.n ,eja'i Indonesia yang 
dapa, kita banggakan. Berbeda dengao tahu yang nerupakan pasangan 'empe dalam 
!auk pauk sebali-bali makanan sumber nabat! Yang dianggap kurang bergizi dibanding 
protein hewani, 'empe memang milik bangsa Indonesia ,ejati. Hingga saat leapon 
dan donana mula-mula tempe dibua, dan dikonsulDSi tidal< diketahui dengan jelas. 
Damm sura, Centhini jilid 3 telait diketemukan tulisan mengenai hidangan yang 
d""Jikan p.~geran Bayat dari dusun Tembaya, untuk tamunya, yaitu hidangan yang 
tenlln dan brambangJaite santen 'empe". Saa, ini dusun Tembaya, tennasuk daerah 
Klaten Jawa. Tengait .. Babwa tempe dibuat dari kedelai juga ditemukan di serat 
Centhml Jhdl 12 y .... Jamuan "icadele tempe" oleh Ki A"engbudi di dusun Bustam, 
Jawa TengaIt. Saat menJ"'u PUtra Putri Sunan Giri dihidangkan nasi liwet, sayur 
bayam dan sam bel kadele tempe (Astuti, 1995). 

Tempe meruPBkansumber protein dan zat-zat gizi yang cukup balk antara lain 
mengandung v_ .. , m .. ..,.~ IsofiavotJ!Anti oksidan (label 2, 3,4). 
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Tabel2. I donesia Komposisi Zat Gizi Pangan n 

Komposisi zat gizi 100 gram b.d.d 

Kedelai Tempe 

Energi (kal) 381 201 
Protein (g) 40.4 20.8 
Lemak (g) 16.7 8.8 
H. Arang (g) 24.9 13.5 
Serat (g) 3.2 1.4 
Abu (g) 5.5 1.6 
Kalsium (mg) 222 155 
Fosfor (mg) 682 326 
Besi (mg) 10 -l 

Karotin (mkg) 31 34 
Vit. A (S.I.) 0 0 

0.19 0.52 
0 

Vito Bl (mg) 
0 

55.3 
Vit. C (mg) 

12.7 
100 

Air (g) 
100 b.d.d. (%) 

. . Masyarakat da Sumber: DepKes RI-DirBm G1Zl n PusLitBag Gizi (1991) 

Tabel3. Kandungan Vitamin Kedele d Tempe an 

Winarno (1986) (W) Shurpaleker (1961) (S) 
mg/IOO gram Tempe meg/gram Kedele 

0.28 11.0 - 17.5 
0.65 Vitamin Bl 

3.4·3.6 
2.52 Vitamin B2 

21.4·23.0 
830.001lg Niasin 

7.1·12.0 
53.001lg Piridoksin 

0.8 
0.52 Biotin 

13.0 - 21.5 
100.000 f,lg Asam panthotenat 

1.9 Asam folfat . 
Inositol 2300 . 
Kholin 3400 
Karotenoid (pro vit. A) 0.18 - 2.43 42.1 SI 
Vitamin A . 
Vitamin E 1.4 

, 1.9 
3.00 J.lg Vitamin K . Vitamin B12 

o 50 • 24.24 NG/G 
(BPPT - Jerman, 1993~ Vitamin B 12 

13 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PIDATO GURU BESAR MAKANAN TRADISIONAL MAKNA SOSIAL BUDAYA  
DAN MANFAATNYA SEBAGAI MAKANAN SEHAT ("FUNCTIONAL FOOD")  SERTA UPAYA PELESTARIANNYA 

Arsiniati Moeriabrata - Arbai 



Tabel4. Kandungan Zat-zat lain dalam Ked I . d eat an Tempe 

Kedelai Tempe 

Fiber 5.0% (CF) 4.1 g% 

Isoflavon 
(Shupalekar, 1961) (Nio, 1980) 

Anti oksidan 
daidzein 
glycitein 

Faktor - 2 
6.7,4 trihidroksi isoflavon 

genistein (Barz, 1990; Paqwiroharsono 

Saponin 
1990) , 

(off flavour) 
+++ 

Asam fitat 
(BPPT, 1993) 

+ 

+++ + 
0.505% 

Ensim: 
(Smitth, 1972) 

- amilase -- protease + -- lipase + - + 
(Timotius, 1990) 

Bahwa tempe temyat d 
baik ada . a apat menurunkan kadar . . 
199 5~ bmatang percobaan (Machmud 1989' hpld darab telah banyak dibuktikan 
menga'n:aupun pada manusia (Arbai, 1994) ~angkoe?Wijaya, 1988; Prabowo, 
adanya as:!~t-zaty.ang dapatmenurunkan kad' elah dlbuktikan bahwa tempe 

emak tldak jenuh Iinoleat n' . ar kolesterol darah antara lain karena 
, lasm dan 

Tabel5 p , serat (tabel 5). 
. enurunan Lipid Darah . sesudah Diet T empe 

"- Lipid Darah 
Trig1iserida Penurunan (%) 

Kolesterol total 9.19 
Kolesterol LD-L 
Kolesterol TotallK I 

8.39 
o esterol HD-L . 8.29 

Lipid Darah 13.38 

Kolesterol HD-L Peningkatan (%) 

8.47 

Tempe Juga meningkatkan b' . 
dan meningkatkan pertum loavalahlty dari Fe (Astur 

bUhan pada anak-anak ( I: 1992), menanggulangi diare 
Asam-asam ammo Sudlgbia, 1990). 

o tempe t lab . . 
d· I" e dltehf d' Ite It I oleh Hering (1990' I I Jennan (Ba 
(1990) dari Universit S) dl Jennan dan kandun umann, 1990); asam lemak tempe 

as atya Wancana. gan enzym diteliti oleh Timothius 
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?isamping itu telah dibuktikan bahwa tempe mengandung zat anti oksidan yaitu 
Isoflavon (Barz, 1990; Prawiroharson, (990). Mary Astuti (1995) membuktikan 
babwa tempe menurunkan proses peroksidasi lemak maupun pembersih radikal bebas 
terutama karena aktifitas superoksida dismutase (SOD) yang dikandungnya. 

Publikasi mengenai tempe sudab dimulai pada akhir abad ke 19 oleh peneliti-peneliti 
Belanda. Temyata Rhizopus atau kapang untuk fermentasi tempe telab diboyong ke 
Amerika pada tabun 1950 untuk diteliti. Dua kelompok peneliti tempe dari Amerika 
yang meneliti tempe tersebut adalab New York Agriculture Experiment Station, 
Geneva N.Y. dan The Northen Regional Reseach Laboratory, Peoria III. Bahkan 
di Jepang telab dibentuk "Tempe Study Group" pada tahun 1989 dengan ketuanya 

Kiku Morata. 

Seorang warga negara Inggris, Jonathan Agranoffyang saat ini bekerja di "Overseas 
Development Natural Resources Institute UK" membuat tempe dan menjualnya, di 
Landon konsumennya adalah orang-orang Indonesia. Dia belajar membuat dan 
meneliti tempe di Puslitbang Gizi Bogor saat bekerja di Green Indonesia Foundation 

(Kartini, 1997; komunikasi pribadi). 

Di Jepang telah terbentuk "Tempe Study Group" pada tahun 1989 (Murata, 1990). 
Beberapa negara saat ini sudah memproduksi tempe. Disamping Inggris yang telab 
disebutkan di atas juga Malaysia, Jepang, negeri Belanda, Swiss, Amerika Serikat, 
Kanada dan Australia. Di Amerika ada hidangan tempe dengan resep favorit dengan 
Western Style, al tempe Sandwches, tempe chips, tempe pizza (Kasmidjo, 1995). 

Jadi bany~ bangsa lain sangat tertarik bahkan telah meneliti dan membuat tempe, 

bahkan membentuk kelompok studi tempe. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia sendiri tempe terlanjur dicap sebagai 
bahan makanan murah dan rendah sehingga sampai sekarang masih banyak hal-hal 

yang kurang bermutu diidentifikasikan dengan tempe. 
Untungnya masih ada pemerhati-pemerhati tempe di Indonesia yang tersebar di 
beberapa instansi. Dengan prakarsa antara lain oleh Sekretaris Menteri Negara Urusan 
Pangan, Dr. Ir. H. Sapuan pemerhati-pemerhati tempe ini dikumpulkan dan 
membentuk Yayasan Tempe Indonesia (Y ASTI) pada tanggalll April 1995. 

Ketua Y ASTI adalab Bapak Sekretaris Menpangan, Dr. Ir. Sapuan sedang anggota 

Pengurus antara lain Prof. Dr. dr. Darwin Karyadi, Direktur SEAMEO & PH; Hermana 
dan Mien Kasmini dari Puslitbang Gizi Bogor; Prof. Dr. dr. Sudigbia dari. FK. UNDIP, 
Prof. Dr. Ir. Moch. Adnan dan Dr. Ir. Mary Astuti dari FP. UGM dan darl FK. UNAIR 

saya sendiri. 
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Dalam waktu dekat yaitu tanggal 13-15 bulan Juli 1997 yang akan datang Y ASTI 
akan menyelenggarakan "International Tempe Symposium" di Denpasar Bali dengan 
tema: Reinventing the Hidden Miracle of Tempe. 

Hadirin yang mulia, 

Disamping itu makanan tradisonal yang bukan sumber nabati masih perlu 
dikembangkan, misalnya makanan nabati sumber hewani khususnya sumber hayati 
kelautan seperti tema Hari Pangan Sedunia J 996 yang dicanangkan Menteri Negara 
Urusan Pangan. Banyak variasi olahan ikan disetiap daerah sebagai makanan 
tradison~l. Misalnya ika~ bakar,. botok ikan, pepes ikan dan lain sebagainya. Kebiasaan 
makan ~.an .te.rdapat dl hampir seluruh. pen dud uk yang tinggal di daerah pantai. 
~erbagal JeDls ikan laut maupu.o sumber arr tawar dikonsumsi masyarakat luas. Bahwa 
ikan merupakan sumber protem hewani yang cukup baik sudah lam dik t h . kh' 
.. b k d'b' a e a Ul a Ir 
101 anya 1 Icarakan menge~ai asam lemak tidak jenuh rantai panjang (C-20) 
0Dmfie~a-3. yan~ ~erdapat pada Ikan mempunyai peranan penting pada kesehatan. 

e eSlenSI zat 101 akan menyebabkan antara lain' main t .. d' . G 
• •• • U rISI pa a Jamn, angguan 

kogmtlf, Penyaklt makro vaskuler, Obesitas abdoml'nal . t .. I' d . '.. , resls ensl msu 10 an 
diabetes, penyaklt mfeksl dan psoriasis (Wahlquist, 1996). 

Kupang yang diteliti Ekapti dari Laboratorium BI'ol . F k I K d k 
U · . A' I Ogl a u tas e 0 teran 

D1vemtas lr angga (Komunikasi pribadi) d 
suatu mikronutrien yang t' mengan ung Cadmium cukup tinggi, 

pen mg untuk fungsi sya f WI" . 
mengandung Hg cukup tinggi walau un . . ra. a aupun demlklan Juga 

P maslh dl bawah nilai ambang keamanan. 

Kemungkinan sumber hayati kelautan untuk d'k 
peluang untuk memasukkannya b . 1 e~bangkan lebih lanjut merupakan 
mikronutrien. Perlu disimak tul' se apgal ffUnctlOnal food, terutama kandungan 

Isan ro Asm' d I . 
Indonesia mengenai Turahiu tul . . 100 a am maJalah Kedokteran 

, ang rawan Ikan hiu . ti 
radang, meningkatkan kekebalan dan anti-an . . yang mempunyai fungs l an -
ganas. glOgenesls yang dapat mematikan tumor 

Walaupun kita tidak mengkonsumsi ik h' . 
kelautan yang mungkin mengandunan k~u masih bany~ jenis ikan dan sumber 
pencegahan penyakit dan mengandun g ikr mpo~en aktlf yang berfungsi untuk 
Jenis sumber hayati kelautan maupun ~ m onutr~en seperti Fe, Zn, Se, Cd, Mg dU. 

. . arrtawaran mlsain d" 'u'l 

terung, grmtmg atau ikan band ya lsampmg kupang, IUr) ~ 
sebagainya yang banyak dikonsurn ~ng, tongkol, gembung, jangkang dan lain 

Sl orang Surabaya. 

Banyak variasi makanan sumber hayaf k 1 . 
rnenarik misainya ikan bakar pepe . I gke autan yang dlOlah menjadi makanan yang 

, s Jan ang b t k' . . , Ooten dan lam sebagamya. 
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Hadirin yang saya hormati, 

Masih banyak kebiasaan lain di daerah-daerah yang belum di ketahui mengenai 
makanan yang biasa dimakan untuk meningkatkan kesehatan atau berfungsi sebagai 

obat atau Functionalfood. Tetapi yangjelas bahwa nenek moyang kita mengkonsumsi 
makanan-makanan obat tersebut bukan dari penelitian-penelitian canggih tetapi dari 

pen gala man, kewicaksanaan dan naluri alamiah. 

Untuk itu tugas kita adalah menginventarisasi makanan tradisonal daerah yang 
berfungsi sebagai functional food dan melakukan penelitian laboratorium untuk 
mengetahui komponen aktifyang dikandungnya baik yang mempunyai efek positif 
terhadap kesehatan maupun efek negatif. Untuk itu perlu dilakukan percobaan klinik 

dan laboratoris untuk meng(.tahui manfaatnya bagi kesehatan. 

UPAYA PELESTARIAN MAKANAN TRADISIONAL 

Hadirin yang saya muliakan, 

Dalam buku Repelita IV Bab 11 telah dikemukakan sasaran pembangunan dalam 
PJP II adalah terwujudnya ketahanan pangan sampai pada tingkat rumah tangga. 

Makanan tradisional telah dibicarakan mernpunyai makna sosial budaya yang dapat 
berfungsi untuk memperat solidaritas dan meningkatkan rasa persatuan serta kesatuan 

bangsa. 

Visamping itu beberapa rnakanan tradisional rnerupaka.nfonctionalfoods yang dapa~ 
meningkatkan kesehatan dan menanggulangi penya~I.t. Atas dasar hal tersebut dl 

atas perlu dilakukan upaya pelestarian makanan tradlslonal. 

Ka t M . N U san Pangan telah rnenyusun Pedornan Umum"Gerakan n or enten egara ru . 
Massa Aku Cinta Makanan Indonesia" (GEMA ACMI) dengan tuJuan antara 

I . I' k k kanan dan pangan Indonesia serta membudayakan 
am mengga I e ayaan rna ..' 

m k k . t . makanan Indonesia. TUJuan Jangka panJang adalah 
asyara at untu mencm al . 

menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat balk pedagang maupun produsen 

makanan untuk meningkatkan pendapatan. 
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Langkah-Iangkah yang dapat diambil sebagai upaya pelestarian makanan tradisional 

adalah: 

1. Melakukan penelitian-penelitian serta mengumpulkan data-data mengenai 

makanan tradisional di daerah-daerah antara lain mengenai asal usul, kapan 

mnlai diperkenalkan dan makoa sosial budaya di masing-masing daerah atau 
suku. 

2. Melakukan penelitian-penelitian mengenai komponen aktifyang terdapat dalam 

makanan tradisional sebagai makanan sehat (fUnctional foods). Disamping itu 

juga mengkaji segi negatif makanan tradisonal dari kebiasaan di masyarakat 

yang mereka anggap baik tetapi merugikan kesehatan untuk dapat digunakan 

sebagai bahan penyuluhan kebiasaan mengkonsumsi makanan tradisional mana 
yang baik dan yang tidak baik. 

3. Menciptak:m re~ep-resep baru modifIkasi makanan tradisional yang lebih lezat 

dan menarik sehmgga mampu bersaing dengan makanan Barat yang saat ini lagi 
trend dan. disukai masyarakat khususnya anak-anak dan remaja. misalnya Burger 
tem.pe, ~Iza pare, Hot dog ikan dll. Hal ini tentu harus melibatkan pakar-pakar 
sem kuhner yang ada. 

4. Memasyaraka~kan makanan tradisional melalui keluarga dan Ibu-ibu PKK, 
karena melalUl makanan dirumah d'k' ik P 

k . . yang I onsumsl sehari-hari perubahan s a 
su a makanan tradlslonal dimulai. . 

5. Memasyarakatkan makanan tr d" I . I 
. a ISlona melalUl rumah makan maupun Hote -

hotel balk untuk konsumen I kit 
dilakuk I I ." . 0 a maupun luar negeri. Dalam hal ini dapa 

an me a UI paket wlsata". 
6. Melakukan penyuluhan pen I h '" t 

ak . . yu u an pada masyarakat mengenai manlaa 
m anan tradlslOnal untuk merubah '1 I 
Dalam hal ini perl d pen aku menyukai makanan tradisona . 

u meto e khusus yang d d" akar 
komunikasi dan perilaku serta m . . apat Isampaikan oleh pakar-p 
d'k b k' eialul dmu Sosiologi Kedokteran yang sedang 

I em ang an dl Laboratorium IKM K k t-
Kedokteran Pencegahan) FK UN - P (llmu Kesehatan Masyara a 

7 Mil'" AIR. 
. e a UI Pusat Kajian Makana T ..' M 

UNIBRA W) hendakny d n. radlslonal" yang sudah ada (lPB, VO . ' 
penelurusan seJ'arah k ad apat dllakukan penelitian secara intensif balk 

, an ungan kompon kt'f blum 
dicakup adalah kaiian kll' . d . en a I dan pemasaran. Yang e 

~ nlS an epldem' I . . . nal 
sebagai functional foods tuk . 10 ogls mengenai makanan tradlSIO . 
penYakit dalam hal" un. menmgkatkan kesehatan dan menanggulangl 

IDI mungkm dapat d'lak k . 
8. Terakhir adalah himbauan d . M I U an dl Fakultas Kedokteran. 

. arl enteri Ne U Pr f Dr. 
Ibrahim Hasan, MBA hendakn ~ara rusan Pangan Bapak o· 
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tradisional dari seluruh daerah ~~ :apat d~susun suatu ensiklopedi makanan 

1 ndonesla (komunikasi pribadi). 

ueAP AN TERIMAKASIH 

Hadirin yang saya muliakan, 

Pada akhir pidato saya ini saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 

saya pada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Prof. Dr. Ing Wardiman Djojonegoro yang telah mengangkat saya 
sebagai Guru Besar Madya pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. 

Kepada Prof. dr. H. Bambang Rahino Setokoesoemo Rektor Universitas Airlangga 
saya mengucapkan terima kasih atas pengusulan diri saya sebagai Guru Sesar Madys, 

demikian juga kepada para Guru Besar di Lingkungan Universitas Airlangga saya 

mengucapkan terima kasih atas kepercayaan saudara-saudara menerima saya sebagai 

Anggota Senat Universitas Airlngga. 

Kepada mantan Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. dr. Mars~tio 
Donosepoetra dan Prof. dr. Soedarso Djojonegoro saya mengucapkan tenma 
kasih atas perkenannya menerima saya kemba!i di Universitas Airlangga setelah 21 

tabun saya tinggaJkan karena mengikuti suam\. 

Kepada Prof. DR. dr. Askandar Tjokroprawiro Dekan Fakultas Ke~okteran 
U · . A' I mengucapkan terima kasih. at as kesedlaannya lllverSltas Ir angga saya . 

b . 0 Besar Secara pribadi sava mengucapkan tenma 
mengusulkan saya se agal uru· . . - . 
k 'h did 1 tas kesediaan menjadl Pemblmbmg Utama saat saya aSI se a am- a amnya a . .. 

" . . k Pr pascasarjana. Saya banvak bela]ar darl behau 
mengikutl pendldikan Do tor ogram -
terutama dalam ketelitian, kecermatan dan disiplin waktu. 

K Fak It Kedokteran Prof. dr. Rachmat Santoso, Prof. dr. 
epada mantan Dekan u as uh dan Prof. dr. R. Soemarto saya 

H. S. Soeatmadji, Prof. IGN. Gde Ran. d I 
. . b' b' gao dao persetu]uannya kepada saya a am 

mengueapkan tenma kaslh atas lID ID . 

kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. 

S yono Menteri Negara KependudukanlKepala 
Kepada Bapak Prof. Dr. Haryono o.e d I -dalamnya atas kesediaannya 
BK . kasih yang se a am 

KBN rasa hormat dan tenma . . . St f di Laboratorium IKM-KP beliau 
gh .. k h aya IDI Sebagal a 

men adlrl aeara pengu u an s .' . a dibidang Kependudukan atau Sosiologi 
banyak memberi saran dan araban tldak sa] 

Kedokteran tetapi juga di bidang gizi. 

. H MBA Menteri Negara Urusan Pangan 
Kepada Bapak Prof. Dr. IbrahIm asan,. dan bantuannya selama ini. Nasehat 
S . k ih atas perhatlan 
aya mengucapkan tenma as b tu saya dalam melaksanakan tugas 

dan araban yang beliau berikan saogat mem an 

19 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PIDATO GURU BESAR MAKANAN TRADISIONAL MAKNA SOSIAL BUDAYA  
DAN MANFAATNYA SEBAGAI MAKANAN SEHAT ("FUNCTIONAL FOOD")  SERTA UPAYA PELESTARIANNYA 

Arsiniati Moeriabrata - Arbai 



saya. Khususnya dalam pelaksanaan KONAS V Pergizi Pangan Indonesia yang baru 
dilaksanakan di Surabaya. 

Bapak Dr. Ir. H. Sapuan, Sekretaris Menteri Negara Urusan Pangan, nasehat, 
perhatian dan bantuannya dalam penyusunan pidato saya sangat saya hargai. 
Khususnya selaku Ketua "Yayasan Tempe Indonesia" saya mengucapkan terima 
kasih atas kerelaannya mengajak saya duduk dalam kepengurusan. 

Terima kasih yang setulusnya saya sampaikan kepada Prof. Dr. dr. Darwin Karyadi 
Direktur SEAMEO & PH anggota Dewan Riset Nasional, mantan Ketua Puslitbang 
Gizi DepKes RI, dan mantan Ketua Pergizi Pangan Indonesia. Bimbingan dan saran
sarannya selama saya mengikuti pendidikan Doktor maupun kepercayaannya kepada 
saya untuk ikut serta dalam kegiatan ilmiah dibidang Gizi baik Nasional maupun 
Intemasional sangat saya hargai. Beliau adalah guru yang selalu ikhlas mengamalkan 
ilmunya kepada siapa saja. Saya sangat berhutang budi pada beliau. 

Kepada Prof. Dr. Serene Vimokesant mantan kepala Department of Biochemistry, 
Faculty of Science Mahidol University Bangkok terima kasih atas bimbingannya 
selama saya mengikuti pendidikan di Bangkok pada tahun 1973. Beliau yang pertama 
kali mengajarkan dan menanamkan minat melakukan penelitian laboratorium kepada 
saya. 

Kepada Prof. Mark L. Walquist, MD, Head of Medicine, Monash Medical Centre, 
Monash University Melbourne Australia, terima kasih atas ketulusannya dalam 
membagi ilmu gizi khususnya Clinical Nutrition. Sebagai sekretaris dari Asia Pasific 
Clinical Nutrition Society beliau banyak memberi masukan dan siap membantu setiap 
saat. 

Kepada dr. H. Mohammad Dikmao Aosar Direktur RSUD Dr. Soetomo dan Prof. 
dr. Karyadi Wirjoatmodjo, mantan Direktur RSUD Dr. Soetomo saya mengucapkan 
terima kasih atas perkenannnya menggunakan fasilitas maupun responden di RSUD 
Dr. Soetomo sewaktu saya mengikuti pendidikan Doktor. 

Kepada Prof. dr. Eddy Pranowo Soedibyo, MPH saya mengucapkan terima kasih 
at as bimbingan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya selaku staf di 
Laboratorium IKM-KP, selama ini, beliau yang pertama kali mengusulkaan saya 
sebagai Guru Besar. 

Kepada Prof. dr. Sabdoadi, MPH dan Prof. dr. Soeprapto A.S., DPH mantan 
Ketua Jurusan IKMlKetua Program Studi IKM Fakultas Kedokteran Universitas 
Airlangga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesamya. tanpa perkenan 
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beliau berdua saya tidak mungkin menjadi srafpengajar di Laboratorium llmu Gizi 

Jurusan IKM-KP. 

Prof. dr. Sumarto Daousugoodho, MPH, DR. PH, aim, beliaulah yang senantiasa 
mendorong saya untuk meningkatkan ilmu dan karier sebagai stafpengajar di Bagian 
IImu Gizi Jurusan IKMlProgram Studi IKM saat itu. Budi baik almarhum akan selalu 

saya kenang. 

Kepada Pimpinan P.T. Sari Husada Yogyakarta, kerja sarna dan bantuan yang 
diberikan kepada saya saat saya menempuh pendidikan Doktor sangat saya hargai. 
Semoga formula Tempe-AS segera dapat diproduksi. 

Kh k d P of R Soemarto dan Prof. dr. Sri Utari Purnomo S. kepada ususnya epa a r • • . ' . 
beliau berdua saya mengucapan terima kaslh atas blmbmgannya yang pe.nuh 
k b 1 menempuh pendidikan Doktor program Pascasarjana esa aran se ama saya 
Universitas Airlangga. 

T · . d P f DR dr Soedijooo Direktur Program Pascasarjana enma kaslh kepa a ro. ..' ... 
. .. b' bm' gan yang diberikan selama saya menjadl mahaslswa Umversltas Arrlangga, atas rrn . . 

P . kh nya beliaulah yang telah mendorong saya mengikutl rogram PascasarJana, usus . . . 
. . aktu b I' menJ'abat sebagal Ketua Lembaga Penehtlan. pendldikan Doktor sew e lau 

. d' A t mantan Direktur Program Pascasarjana 
Kepada Prof. DR. SoetarJa I, p. . b' 

. . , a 'rna kasih at as perkenannya menenma saya se agal 
UnIversItas Alrlangoa ten. tahun a'aran 199011991. Secara pribadi 
mahasiswa di Program Pascasarjana pada ~. d I 

, k 'h t s kesediaan behau membantu saya a am 
saya mengucapkan tenma aSl a a '" 

' . M kanan TradlslOna, penelurusan pustaka mengenal a 

'D purwanto Apt dan staf pengajar antara lain 
Kepada Dekan Fakultas Farmasl r. S th" Dra Mangestuti Agil Apt dan 
D . d" h Apt· Drs IGP an e, 

ra. AOJar Sar Jlma, ,. k terima kasih atas keikhlasannya 
Dra. Wahyu Utami, Apt, saya mengucap an d' ional Semoga amal baik bapak 
membantu mencari rujukan mengenai makanan tra IS ' 

ibu sekalian dibalas Allah SWT. 

DOR Puslitbang YanKes DepKes RI. , d' Soeparto . 
Kepada yth Dr. dr. Hana I, b annya dan kesempatan yang diberikan 
Pengobatan Tradisional, terima kasih atas antud· Kantor JI. I ndrapura yang sebagian 
k " tanaman obat I epada saya untuk menmjau 
merupakan makanan obat. 

f DR drg. Moetmainah Prayitno, Tanpa 
T " 'kan kepada Pro . • , enma kaslh saya sampal 'k t' pendidikan Program Pascasarjana 

, kin mengl u I dorongan beliau saya tldak mung 
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yang dapat saya selesaikano Keuletan dan kegigihannya dalam bekerja merupakan 
cambuk bagi saya untuk mengikutinyao 

Kepada Prof. Dr J.A. Kusin dan Prof. Dr. dr. M. Sri Karjati, MSC saya 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan 
kepada saya untuk ikut dalam EJPS II (East Java Pregnancy Study) di Madura dari 
tahun 1986 sampai dengan tahun 19890 Pengalaman selama tiga tahun tinggal bersama 
dengan penduduk di desa Gulbung dan Aengsareh sungguh merupakan pengalaman 
yang sangat berharga untuk mengenal dan mendalami gizi masyarakat. 

Kepada Prof. Dr. dr. Rika Soebarniati Triyoga salah seorang tim EJPS II , ternan 
senasib seperjuangan di desa Gulbung dan Aengsareh saya mengucapkan terima 
kasiho Oiskusi dan pertukaran pengalaman hidup dikesunyian malam dan remang
remangnya lampu sentir sungguh merupakan pengalaman yang berhargao Tak akan 
pernah say a lupakan ketika saya duduk di terminal bus Sam pang menunggu ope let 
yang menuju desa Gulbung, ketika seorang perempuan kecil berkerudung menenteno 
tas turun dari bus yang datang dari Surabayao Terbersit pertanyaan dihati saya: "" 

Apa yang kau cari Palupi? 

Perempuan tersebut tidak lain adalah ternan saya berbagi suka dan duka di Madura 
yaitu Rika Soebarniatio Saya yakin apabila Kartini masih hidup saat ini tentu akan 
merasa bahagia dan bangga karena cita-citanya telah diteruskan oleh beribu Kartini
Kartini yang lahir kemudiano 

Kepada yang terhormat Guru-guru saya mulai dari TK, SO, SMP SMA PG ~ 
Tinggi, SEA MEO dan Program Pascasarjana UniverslOt ' Ao I ' r unum 

o 0 as Ir angga saya 
mengucapkan tenma kas lh yang sedalam-dalamnya Beliau-b 10 I h 0 

o 0 0 0 0 00 e tau a yang berJasa 
menempa saya sehmgga saat Int saya dapat berdtn dlsini dOk k hk 
Besar Madyao I u u an sebagai Guru 

Ternan-ternan Asrama Putri JI. Mawar 14 Uni Wlod K 
o ' a, oentari Y M W Henny, Lus, Tlllne, Tonny, Ros , dll kenangan man 0 ' u oet, oer, 

, IS sewaktu b 0 h 
oleh Ibu Soewarno akan selalu saya kenano T 0 k 0 ersama-sama dl asu 

0
0 enma aSlh k 0 

suka-duka dan tolong-menolong yang selalu t 0 10 untu saat-saat berbagl 
erJa In sebag 0" kekurangano al anak kost" yang serba 

Kepada Bapak Prof. Dr. dr. Asmino guru 
o 0 saya, saya 0 

atas blmbillgan se lama saya menJoadi mh o mengucapkan terima kaslh 
a aSISWa kh 

membantu saya dalam menyusun pidato sa ' USusnya atas perhatiannya 
menulis di us ianya yang sudah senja mem~ao ~emangat tidak berhenti belajar dan 
sejati yang periu kita ikuti. uktikan bahwa beIiau adalah ilmuwan 
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Kepada Bapak Prof. dr R.M. Soejoenoes mantan Oekan Fakultas Kedokteran 
Universitas Airianooa di tahun enam puluhan, saya mengucapkan terima kasih yang 

"""" sedalam-dalamnyao Kerelaan beliau menerima saya kembali di Fakultas Kedokteran 
setelah saya melarikan diri ke Pendidikan Pre Klinik Biokimia di Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia pada waktu itu, ikut menentukan garis hidup sayao Setiap saya 
menghadap untuk minta izin meninggalkan kuliah selalu dijawab tidak ada waktu 
karena mau visite dan mengajak saya untuk mengikutinyao Saya baru menyadari 
kemudian bahwa alas an untuk mengikuti beliau visite di ruangan-ruangan RSUD 
Dr. Soetomo sebenarnya merupakan salah saru terapi bagi saya supaya menyukai 
pasieno Saya bersyukur bahwa akhirnya saya menjadi doktero 

Kepada dr. Soetikno Prawirosastro almarhum Pakd~ , saya mengucapkan terim~ 
kasih atas nasehat dan saran-saran beliauo BeiJaulah yang pertama kaiJ 

k Ik da blOdang kedokteran dan yang menganjurkan saya untuk memper ' ena an saya pa 
menjadi dokter. 

K d I h P oop kuhan Guru Besar yang diketuai oleh Dr. Siti Pariani, epa a se uru anttla engu 0 0 0 
Ph.D., M.Sc., M.S. tiada kata yang dapat say a ucapkan sebagal rasa ten~~ koasih 

o I h anitia acara Pengukuhan Guru Besar Illi tldak sayao Tanpa kerJa keras se uru P , 0 
o I b dO baik saudara-saudara mendapat pahala dan 

mungkm teriaksana semoga ama u I 
Allah SWT. 

t say a hormati dan kagumi, rasanya tidak 
Kepada kedua orang tua saya yang sanga k d b l" au berdua Alrnarhum 

o ya haturkan epa a e I 0 
pemah cukup darma baktl yang sa 0 91 tahun pada tahun 1989 se lalu 

ah 0 °h dO ana wafat pada uSia 
ay Arbal Mangoendl ar JO Y '" 0 d I bekerJoa Cara hidup beliau 

k
o k 0 0 k t kunan dan konslsten a am 0 

menanam an eJuJuran, e e 0 0 Ibu Soekarti Prawirosastro, 
k 0 I d b gi kaml putra-putnnyao 

merupa an sun tau a an a dOdok dengan penuh kasih sayang 
k ikhl embesarkan dan men I I 
e asan dalam merawat, m d d lam semanoat kerj a keras 

o 0 t ini Ketela anan a "" 
maslh saya rasakan sampal saoa 0 0 an a dalam hidup sayao Tiada yang dapat 
rnerupakan beka l yang tak temtlal harg ~ rua saya kecuali "doa" setiap saat. 
saya haturkan untuk membalas kedua oran", 

o 0 kakakku Arminiati Effendhy dan adik-
Saudara-saudaraku semua yang kUCllltal, 0 SH Y Artiono Arbai, SH dan 
do 0 A mianto Arbal, , 0 0 

a Ikku Artinia ti SoetedJa, r Te ri ma kasih at as perhat lan, 
b t keluarganyao 

Arfinia ti Soema rtono, BA eser a I I diberikan kepada saya sekeluargao 
d Oh ana yan O se a u 
orongan seman gat dan kas l say "" '" k an dan tolono menolong dalam 

skan keru ' un "" 
Semoga anak-anak kita dapat meneru 0 0 
k 0 kOt bina selama 101. aSlh sayang seperti yang I a 

23 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PIDATO GURU BESAR MAKANAN TRADISIONAL MAKNA SOSIAL BUDAYA  
DAN MANFAATNYA SEBAGAI MAKANAN SEHAT ("FUNCTIONAL FOOD")  SERTA UPAYA PELESTARIANNYA 

Arsiniati Moeriabrata - Arbai 



Anak-anakku tercinta Paramita, Indira Parwita d . 
selama ini banyak tugas sebag . 'b ' . an Ardoyo Ibu mmta maaf, karena 
Sejak kalian masih kecil sampa~~~ tU' y.ang ~Id~ da?at ibu laksanakan dengan baik. 
ibu menuntut iImu atau melakuka ml, senng !bu tmggalkan kalian di rumab karena 

an tugas dl dalam d' 
mengucapkan terima kasih atas' maupun I luar negeri. Ibu 
untuk ibu. pengertlan dan pengorbanan yang kalian berikan 

Akhirnya kepada suamiku terkasih Mo . b 
t' k ih ' ena rata say 'k enma as yang sebesar-besam a sampal an rasa hormat dan 
k ya atas pengert' d 
epada saya selama ini. Saya moh Ian an pengorbanan yang diberikan 

b bakti d on maaf karen a s b .. er an melaksanakan tugas d e agal lsteri saya tidak dapat 
saya engan b 'k S 

taufik dan hidayahNya pada kita b d ~I . emoga Allah S WT memberikan 
er ua sam pal kaken . - mnen. 

Saya panjatkan puji syukur keh d' 
rachmatNya kepada saya sehingoa p:d1rhat ~ll~h SWT yang telah melimpahkan 
Madya d' U·· '" a arllm saya dik k I mversltas Airlangga S u uhkan sebagai Guru Besar 
tuga . . emoga atas ridh N 

s saya sebalk-baiknya dibimb' d" 0 ya saya dapat melaksanakan 
takabur rd' ' mg I Jalan y b . la agadmgyangtakretak ang enar dan dijauhkan dari rasa 
kekurangan dalam pidato yang say~ s:.: mOikhon ~~af apabiJa ada kekhilafan maupun 

pa an ml. 

Wabi/ahit Taufik Wa/hid ayat Wassa/amu'a/ 'k al urn W, h ara matulohi Wabarakatuh 
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