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A. Pendahuluan 

Di era globalisasi seperti sekarang ini dapat dirasakan kemajuan dan 

kemudahan di berbagai segi kehidupan. Teknologi dan informasi begitu pesat 

berkembang. Masyarakat mengetahui perkembangan terbaru apa saja lewat media 

televisi di rumah. Kecanggihan teknologi tersebut jika tidak disikapi dengan bijak 

akan menyebabkan ketergantungan. Manusia dimanjakan oleh teknologi dan pola 

hidup serba instant pun membudaya. 

Teknologi televisi menjadi media transformasi. Televisi dapat 

menghadirkan dunia yang luas dan hadir di tengah-tengah ruang keluarga. “Dunia 

yang begitu luas dan dan besar kini dapat hadir dalam bentuk televisi, surat kabar, 

majalah, internet, dan radio sehingga bisa hadir ditengah-tengah keluarga dan di 

ruang sempit sekalipun.”( Yasraf Amir Piliang, 1999). Fokus mulai tertuju pada 

berbagai sajian di layar kaca.  Media tersebut mengenalkan pada sesuatu yang 

baru yang belum pernah dilihat sebelumnya.  

Di televisi bermacam produk ditawarkan misalnya salah satunya adalah 

produk makanan atau biasa disebut kuliner. Kuliner menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah berhubungan dengan masak-memasak. Hal ini sangat menarik 

untuk dikaji mengingat bahwa salah satu warisan nusantara terletak pada 

kulinernya. Semakin adanya pemahaman yang baik tentang berbagai bentuk dan 

jenis kuliner dari daerah masing-masing akan memupuk kecintaan terhadap 

warisan budaya itu sendiri.  

Ditengah derasnya arus globalisasi, kuliner tradisonal menjadi rentan 

terhadap modifikasi budaya yang akhirnya bisa mengkontaminasi cita rasa dan 

didominasi dengan penampilan ala barat. Jika dibiarkan perlahan-lahan kuliner 

nusantara bisa menjadi pudar bahkan hilang di daerahnya sendiri. Untuk itu perlu 

langkah-langkah yang signifikan dalam mengantisipasi memudarnya kecintaan 

terhadap kuliner lokal baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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B. Pembahasan  

1. Iklan Junk food di Televisi Menggeser Produk Kuliner Lokal 

Iklan membanjiri televisi setiap menitnya. Fungsi iklan untuk 

mendemontrasikan atau mempromosikan suatu produk yang ditujukan kepada 

masyarakat dengan harapan mereka akan tertarik lalu mempertimbangkan untuk 

menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan oleh produsen. “Pesan-pesan di 

televisi tidak hanya didengar, tetapi juga dapat diihat dalam gambar yang bergerak 

(audiovisual)”(Wahyudi dalam Kuswandi 1996:16). Karakteristik iklan tersebut 

yang membuat konsumen dapat melihat dan sekaligus mendengarkan iklan di 

televisi sehingga mereka dapat mengidentifikasi produk secara lebih rinci.  

Promosi produk makanan dan minuman secara berlebihan di televisi dapat 

memicu kegemaran masyarakat khususnya anak-anak dan remaja untuk 

mengkonsumsinya. Produk junk food misalnya. Hal ini diperparah dengan 

minimnya penayangan terhadap kuliner lokal yang masih tradisional. Pada tahun 

2004, hail survei Consumer Iternational menunjukkan sebagian besar remaja 

menyukai iklan dan memercayai informasi yang termuat di dalamnya. Sekarang 

ini, iklan-iklan junk food semakin banyak di media. Hasil survei internasional 

menyatakan bahwa 67% siaran iklan di televisi 11 negara didominasi oleh jenis 

iklan  junk food atau dua peretiga dari total tayangan iklan makanan di televisi 

adalah iklan junk food. Menurut harian Kompas (2006), presentase iklan junk food 

di Indonesia bahkan mencapai 90%. Sedangkan hasil penelitian  Raharjo (2008) 

menunjukkan presentase iklan junk food menduduki  porsi 60-70% dari total 

penayangan iklan.  

Pengaruh iklan yang cukup besar ini sangat mengkhawatirkan. Ada saja 

olahan makanan terbaru yang disuguhkan dengan tampilan menggiurkan lewat 

permainan lensa kamera dan kata-kata sugesti yang menggoda agar kita terbujuk 

untuk mengonsumsinya. Iklan junk food tersebut membayar kepada stasiun 

televisi untuk mempromosikan sebuah produk makanan yang notabene berasal 

dari budaya barat. Lihat saja seperti iklan junk food Kentucky, A&W, Pizza Hut, 

McDonald’s, KFC, Wendy’s Hamburger, Domino’s Pizza dan lain sebagainya. 
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Terdapat juga iklan produk soft drink seperti Coca cola, Sprite, Big, Fanta dan 

lain sebagainya. Masih banyak lagi iklan lainnya seperti iklan snack, iklan Ice 

cream, permen dan cokleat. Makanan dari budaya barat terebut dapat membuat 

masyarakat kita melupakan makanan tradisional dari daerah sendiri. 

Kita jarang sekali melihat iklan makanan produk Indonesia di televisi. Jika 

pun ada kita hanya menikmati sesaat saja dalam kedipan mata. Sebab iklan 

tersebut bukan menonjolkan sisi produk kuliner tradisionalnya melainkan produk 

dagang tertentu seperti bumbu masak berupa kecap, saos, dan penyedap rasa. Ini 

yang seharusya menjadi perhatian serius kita sebagai generasi muda bangsa untuk 

tidak hanya memperkenalkan kuliner nusantara --khususnya daerah masing-

masing—namun juga mempelajari apa saja kuliner daerah kita agar tetap ada dan 

bisa dinikmati dari generasi ke generasi. 

Iklan makanan olahan tradisonal memang sangat sedikit bahkan belum 

merambah sampai pelosok negeri secara khusus. Namun liputan makanan khas 

daerah telah berupaya dilakukan oleh beberapa stasiun televisi baik negeri 

maupun swasta. Berikut beberapa judul tayangan kuliner yang sempat membuat 

penontonnya menjadi ‘lapar’ mata dan menjadi bukti bahwa makanan khas 

tradisonal harus mendapat tempat di negerinya sendiri.  

a) Santapan Nusantara 

Acara yang tayang perdana pada tahun 1996 ini memang dikenang sebagai 

salah satu acara kuliner terbaik Indonesia. Ia dibuat dengan konsep dasar program 

pemerintah “Aku Cinta Makanan Indonesia”, dalam rangka melestarikan makanan 

Indonesia menghadapi gempuran makanan fast food atau cepat saji yang masuk ke 

Indonesia. Konsepnya sendiri cukup bagus. Acara ini bertujuan memperkenalkan 

budaya kuliner nusantara ke masyarakat. Ditambah lagi ada segmen demo masak. 

Hebatnya acara ini pernah tayang selama 10 tahun dengan jumlah total episode 

terpanjang 800 episode.  
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b) Aroma. 

Acara ini tayang di stasiun TV Indosiar sejak akhir tahun 1996. Acara yang 

dibawakan oleh ibu Sisca Soewtomo ini menghidangkan tiga hingga empat menu 

masakan tradisonal Indonesia. Ibu Sisca juga menjelaskan bahan-bahan hingga 

cara memasaknya. Bila ketinggalan resep, masih bisa didapat di majalah Nova 

dan Femina. 

c) Selera Nusantara 

Program TV ini pertama kali muncul tahun 2000 di stasiun televisi RCTI. 

Tayangan Selera Nusantara berisi tutorial memasak yang dibawkaan oleh Rudy 

Choirudin. Dalam acaranya, ia akan mengajak penonton ke sebuah dapur dan 

mengajarkan bagaimana cara mengolah masakan hingga menghiasinya dengan 

garnish yang cantik. Selain itu Rudy juga akan memberikan tips-tips dalam 

menangani bahan yang memerlukan perlakuan khusus.    

d) Foody with Rudy 

Acara yang sempat tayang di ANTV ini masih dipandu oleh Rudy 

Choirudin. Tentunya Rudy sudah menyederhanakan cara memasaknya sehingga 

bisa diikuti oleh penonton di rumah. Beliau mempraktekkan secara langsung cara 

pengolahan bahan mentah hingga menakar bumbu yang pas sampai tingkat 

kematangan makanan dengan tepat. 

e)  Wisata Kuliner 

Salah satu acara kuliner yang khas dengan jargon “maknyuuss!”di setiap 

sesi akhir menikmati makanan sempat tayang di Trans TV. Acara yang dipandu 

oleh mendiang Bondan Winarno ini tayang dari Senin-Jumat pada pukul 14:00 

wib. Kegiatannya membahas seputar budaya kuliner lokal yang berada di seluruh 

penjuru tanah air. Tidak  hanya soal makanan, ada juga beberapa segmen untuk 

menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan masakan khas suatu daerah yang 

sedag dikunjungi. Jadi tidak hanya belajar kuliner saja tetapi juga sejarah singkat 

sebuah tempat wisata serta segmen oleh-oleh. 
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    Kelima contoh judul tayangan televisi yang membahas kuliner nusantara 

ini tentunya belumlah cukup kuat untuk membendung arus globalisasi yang 

mampu mengambil ruang di hati pemirsa. Kerja keras masih harus dilakukan 

untuk menghasilkan dan menciptakan produk lokal dengan daya saing global. 

Mengingat bahwa era revolusi industri 4.0 sangat memudahkan siapapun untuk 

mengakses informasi melalui gawai tentang produk kuliner yang ditawarkan. 

Siasat cerdas harus bisa diupayakan oleh pelaku industri kuliner tanah air minimal 

mempromoskan produk olahan kuliner lokal yang mudah dan murah ke media 

sosial karena memasang iklan pamflet dan elektronik di tempat-tempat umum 

masih memerlukan biaya besar. 

2. Karakter Makanan Mencerminkan Karakter Masyarakat 

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Berbagai Adat dan budaya. 

Tentunya memiliki keanekaragaman kuliner tradisionalnya yang tak kalah 

menarik. Selain itu juga memiliki cita rasa unik untuk memperkaya pengalaman 

berwisata kuliner. Meskipun kita masih bisa menemukan makanan tertentu tanpa 

harus datang jauh-jauh, namun tetaplah berbeda rasanya bila bisa berkunjung 

langsung di tempat asalnya.  

Dijelaskan oleh Ridwan (2016) dalam artikel Makanan Khas Daerah 

bahwa, makanan khas daerah adalah makanan yang bisa dikonsumsi di suatu 

daerah. Karakter masakan di suatu daerah mencerminkan karakter masyarakatnya. 

Keprihatinan terhadap produk kuliner lokal atau daerah yang kalah bersaing 

secara iklan di media televisi menumbuhkan niat untuk memperkenalkan dan 

membahas beberapa produk kuliner tradisonal khas Melayu Kepulauan Riau 

khususnya Daik Lingga yang unik dan punya filosofi. Disamping itu 

memperkenalkan kulinernya berarti otomatis memperkenalkan masyarakatnya. 

Berikut akan dibahas makanan khas dari Daik Lingga yang bersejarah dan bercita 

rasa unik dan tentunya menggugah selera. 
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3. Makanan Khas Melayu Daik Lingga Berkhasiat dan Bersejarah 

Lingga sebagai Bunda Tanah Melayu yang dulunya merupakan bekas 

Kerajaan Riau-Lingga di bawah pemerintahan Sultan mahmud Riayat Syah 

tentunya memiliki keunikan tersendiri. Makanan khas Daik Lingga pada umunya 

berbahan dasar sagu seperti bubur asyura, lendot, lempeng sagu, lambok, nasi 

dagang, gubal, dan kepurun.  

Banyak masyarakat yang tidak tahu tentang makanan tradisional ini karena 

mereka lebih suka makanan instant. Tanpa mereka sadari makanan yang seperti 

itu dapat mengganggu kesehatan mereka. Kandungan bahan kimia dan lemak 

menjadikan kita resiko terkena obesitas, darah tinggi dan stroke. Masyarakat tidak 

sadar akan hal itu mereka malah lebih memilih makanan tersebut dari pada 

makanan tradisional yang terjamin kesehatannya. 

a. Bubur asyura 

Bubur Asyura merupakan makanan yang disajikan pada peringatan 10 

muharram. Asyura bersal dari bahasa arab “asyrah” yang berarti sepuluh. Jadi 

Asyura adalah hari kesepuluh dari bulan muharram. Asyura merupakan hari/bulan 

untuk meninggalkan kejahatan, bulan berkait dengan  peristiwa nabi musa a.s. 

Ibnu Abbas r.a menceritakan bahwa nabi muhammad SAW tiba di madinah dan 

melihat orang yahudi berpuasa pada hari 10 muharam. Nabi muhammad bertanya 

apa yang mereka lakukan? Orang yahudi menjawab bahwa hari ini 10 Muharam 

ialah hari soleh ( baik). Allah SWT menyelamatkan pada hari ini Musa a.s dan 

Bani Israel daripada musuh mereka. Maka Musa berpuasa pada hari itu dan 

mengarahkan sahabatnya berpuasa.  

Ada juga anggapan bahwa hari Asyura berkait dengan peristiwa nabi Nuh. 

Kononnya, selepas diselamatkan dari banjir besar maka dibuatlah makanan yang 

dimasak itu ialah bubur. Guna merayakan hari tersebut terlihat rangkaian kegiatan 

yang diaadakan oleh orang-orang perdesaan yang tergolong ekonominya mampu, 

biasanya mereka mengundang dan memberi makanan kepada anak yatim piatu 
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yang ada di sekitar tempat kediamannya. Upacara tersebut berlangsung pada 

waktu sore hari sekitar pukul 16:00 wib tanggal 10 muharam. 

Bahan untuk membuat bubur adalah diantaranya adalah : 1kg beras, 100 gram 

kacang merah, l00 gram kacang hijau, 100gram kacang hitam, 100 gram kacang 

kuda, 100 gram jagung, 100gram kacang putih, 100 gram keledek ( ketela 

rambat), 100gram ubi, 1 biji kentang, 3 ulas biji nangka, 3 ulas biji durian, 3 ulas 

biji cempedak, 250 gram udang, 100 gram daun soop, 100 gram bawang goreng, 

nyiur gula ( kelapa parut disangrai lalu digiling halus lebih kurang 4 liter air) 

Bumbu yang dihaluskan 4 sendok makan ketumbar, 6 biji buah pala, 5 biji 

cengkeh, 2 ruas kulit manis, 100 gram merica, 2 biji bawang bombay, 10 ulas 

bawang merah, 6 ulas bawang putih, 2 ruas halia (jahe), garam, penyedap rasa 

secukupnya. Dari aneka bahan yang digunakan terlihat jelas bahwa masyarakat 

Melayu Lingga sangat memperhatikan nilai gizi dari suatu makanan. 

b. Nasi Dagang 

Makanan  tradisional nasi dagang memiliki tampilan yang  unik dan 

sederhana dengan bungkusan daun pisang yang khas, untuk membuat makanan ini 

tergolong mudah  karena bumbu dan bahannya sangat mudah di temui.makanan 

ini biasanya di jadikan sebagai sarapan pagi bagi masyarakat lingga. Adapun 

bahan untuk memasak nasi dagang adalah 1kg beras, 1 biji kelapa, 2 gelas santan, 

2 sendok makan halba, 7 ulas bawang merah, 5 ulas bawang putih, 1 ruas halia 

(jahe), garam dan penyedap rasa, air secukupny, daun pisang untuk membungkus. 

Nasi dagang dapat dimakan dengan sambal bilis, tamban masak asam dan lauk 

lain yang bercita rasa pedas. 

Nasi dagang cukup mudah ditemui di warung-warung dengan harga yang 

berpariasi dari Rp2000 sampai Rp3000 rupiah. Disebut nasi dagang karena pada 

zaman dulu dibawa sebagai bekal oleh orang kampung yang pergi untuk 

berdagang. Sewaktu berpergian jauh, pedangang membawa nasi berisi kari dan 

acar yang dibungkus daun pisang. 
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c. Lempeng Sagu 

Lempeng sagu adalah makanan yang berbentuk roti seperti dasar piza. 

Namun, bedanya dengan piza asli adalah lempeng sagu hanya di buat dengan 

bahan utama sagu basah dan kelapa. Makanan yang satu ini memiliki kekhasan 

dari cita rasanya. Meskipun jarang dijumpai sekarang ini, ternyata pada zaman 

dahulu, lempeng sagu sempat menjadi makanan sehari-hari masyarakat Melayu. 

Lempeng sagu ini tidak dimakan begitu saja, untuk mendapatkan cita rasa 

yang lezat, biasanya disandingkan dengan kuah ikan gulai, atau kuah ikan masak 

asam yang juga ciri khas masyarakat Melayu. 

Bahan untuk membuat lempeng sagu adalah ½ tepung sagu, 1 butir kelapa 

di parut, garam halus secukupnya, gula secupnya, air secukupnya. Setelah matang 

sajikan dengan sambal terung asam dan ikan asin gembung bakar atau parutan 

kelapa yang sudah di campur gula ataupun kuah gulai. 

d. Lambok 

Lambok adalah makanan khas Daik Lingga yang terbuat dari bahan pokok 

utama sagu yang dicampur sayur-sayuran dan ikan bilis. Makanan tersebut sangat 

dikagumi di kalangan masyarakat melayu Lingga. Biasanya lambok dimasak 

dengan sayur rampai. Sayur rampai adalah campuran dari beberapa sayuran 

seperti daun sop, daun ubi muda, daun kangkung, bayam dan sayuran mentah 

lainya. 

Bahan untuk membuat lambok diantaranya 1 ikat sayur rampai, cabai 

rawit sesuai selera, 2 siaung bawang putih, belacan/terasi sesuai selera, 1/2 ons 

ikan bilis/ikan teri, sagu lenggang, garam dan penyedap rasa secukupnya. Dalam 

satu ikat sayur rampai terdapat kangkung, bayam, daun katu, daun melinjo, daun 

keledek, pucuk ubi, kacang panjang, daun kunyit, daun selasih. 

e. Gubal 

Gubal merupakan makanan khas melayu yang berbahan dasar sagu. 

Biasanya dibuat sebagai makanan sehari-hari terutama bagi daerah-daerah 
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penghasil sagu diantaranya Melukap, Panggak Laut, Nerekeh, Teluk, Kudung dan 

lain-lain. Gubal dibuat dengan dengan di campurkan parutan kelapa muda dan 

dipadankan dengan gulai ikan pari atau ikan hiu dengan kuah asam pedas. Untuk 

menambah cita rasa biasanya ditambah dengan ulam serta sambal belacan dan ada 

juga yang menambahkan dengan sayur.dalam proses pembuatan gubal. 

Bahan untuk membuat gubal dianataranya sagu basah, kelapa muda (yang 

sudah diparut), garam, air mineral. Bahan untuk membuat gulainya adalah minyak 

goreng, ikan pari/ikan hiu sesuai selera, cabe rawit, bawang merah dan bawang 

putih, asam, kunyit, jahe, air mineral, cabe merah, penyedap rasa. 

Tak banyak orang mampu membuat makanan ini mengingat butuh 

kemampuan khusus. Campuran sagu dan juga parutan kelapa muda haruslah 

seimbang, tidak hanya waktu mengaduk di atas kuali, tetapi juga harus di 

sesuaikan dengan besarnya api dan kadar kelembapan saat memasak. Dengan 

begitu akan menghasilkan gubal yang enak. Maka dari itu kita harus melestarikan 

makanan ini. 

f. Pulut Kuning 

Pulut kuning adalah makanan yang biasanya disajikan saat acara 

pernikahan, khitanan, kelahiran dan khatam alquran. Pulut kuning biasanya di 

damping dengan gulai ayam sambal bilis, sambal telur dan sambal ikan. 

Bahan untuk membuat pulut kuning untuk takaran 2 kg pulut putih, 8 ruas 

kunyit yang dihaluskan, 2 buah parut kelapa, garam secukupnya. Makna pulut 

kuning untuk memberikan kemakmuran, kelancaran dan keberhasilan. Warna 

kuning menandakan kemakmuran. 

g. Lendot 

Meskipun lendot/semploet merupakan makanan khas Melayu dari Kundur 

Kabupaten Karimun namun di Lingga makanan ini bisa ditemukan. Makanan ini 

yang berkuah kental, memiliki rasa yang gurih dan sedikit pedas. Lendot dibuat 

dari tepung sagu dengan campuran sayuran kangkung dan siput isap, cumi, udang 
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atau seafood lainnya. Makanan ini paling enak disajikan panas-panas saat cuaca 

hujan dingin karena cita rasa pedasnya mampu menghangatkan. Bila sudah dingin 

kuahnya akan mengental dan daya tariknya berkurang.    

h. Laksa 

Makanan ini bentuknya seperti mie. Bertekstur kenyal, bening dan 

berdiameter lebih tebal berbahan sagu. Di Daik Lingga lakse ada dua varian yaitu 

lakse kuah dan lakse goreng. Untuk lakse kuah, kuahnya berbahan dasar santan 

kelapa, ikan atau udang yang ditumbuk halus, rempah-rempah dan penyedap 

masakan seperti lada kering, bawang merah dan putih, ketumbar, jintan putih, 

adas manis, jahe dan kunyit. Untuk variasi bisa ditambahkan mentimun, 

kecambah (toge) dan kesom yang diiris halus sebagai penambah aroma atau 

sayuran yang lainnya.    

i. Kepurun 

Kepurun adalah makanan khas Lingga yang mirip papeda, bahkan cara 

pembuatannya tidak jauh berbeda. Cara membuat kepurun cukup mudah hanya 

diperlukan sagu basah, asam, lada (cabe rawit) serta ikan teri.  

4. Oleh-oleh Khas dari Daik Lingga Sehat, Lezat, dan Murah 

Oleh-oleh khas bisanya dimiliki oleh setiap daerah. Oleh-oleh merupakan  

buah tangan yang sangat dicari setiap wisatawan domestik maupun manca negara 

apabila berkunjung ke suatu daerah. Tanpa oleh-oleh akan terasa kurang lengkap.  

Sama halnya dengan makanan pokok masyarakat Lingga dahulu yang 

mengonsumsi sagu, maka beberapa oleh-oleh khasnya juga menggunakan bahan 

dasar sagu, dinataranya: 

a. Lampam. Lampam disebut juga dengan rotinya orang Daik. Diracik dari 

tepung sagu sebagai bahan dasarnya. Menggunakan campuran gula merah 

atau gula putih yang dikaramel. Rasanya manis. Warna rotinya seperti 

warna karamel. Harganya perkeping dipasarkan Rp1000,00 saja. 

b. Keripik cincin. Keripik sagu ini menggunakan komposisi kunyit sebagai 

pewana alami, bawang putih dan bawang merah, garam dan penyedap 
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rasa. Dibuat sedemikian rupa sehingga berbentuk melingkar seperti 

cincin. Dimasak dengan cara digoreng. Rasanya gurih. Harga yang 

ditawarkan di pasaran Rp5000,00 perbungkus.      

c. Keripik Sagu Bakar. Dinamakan keripik sagu bakar karena proses 

memasaknya menggunakan panggangan atau dibakar. Bentuknya kecil 

tipis dengan diameter 3 cm. Rasanya manis. Berbahan utama sagu, gula 

dan garam serta menggunakan perisa vanili. 

d. Sagu Lenggang. Sagu lenggang merupakan bahan dasar sagu yang 

dibentuk butiran seperti kacang hijau. Dijadikan sebagai makanan saat 

melaut karena tahan lama sebagai pengganti nasi. Diamakan dengan lauk 

gulai ikan. Dibuatnya dengan cara digongseg dengan kuali. Rasanya 

gurih. 

e. Keripik Sagu Lenggang. Keripik ini bentuk khasnya terihat dari tonjolan 

butiran sagu lenggang sebesar biji kacang hijau. Adonanya terbuat dari 

bahan gula merah cair sebagai pemberi cita rasa manis dan sagu lenggang. 

Pembuatannya menggunakan cetakan. Mencetak dilakukan setipis 

mungkin agar saat digoreng semua sagu tergoreng merata dan gurih.  

f. Kue Bangkit Melayu. Kue ini berbentuk tampuk manggis. Rasanya manis. 

Beraroma khas. Dengan campuran bahan telur, gula, mentega dan sagu. 

Warnanya kuning keemasan. Dimasak dengan proses pemanggangan.   

5. Nutrisi pada Sagu 

Kuliner Melayu yang menggunakan bahan dasar sagu ternyata memiliki 

khasiat yang baik bagi kesehatan. Dalam 100 gram sagu terdapat 86 gram 

karbohidrat, 1 gram serat, 0,5 protein, 350 kalori, 3 miligram sodium, 5 miligram 

potasium, 0,2 gram lemak, dan 0,1 gram lemak jenuh. Sagu memang tidak banyak 

mengandung vitamin dan mineral. Walaupun tergolong bukan makanan yang 

rendah kalori dan sumber protein sera serat yang baik, namun kandungan sagu 

mengandung lemak jenuh yang sangat sedikit. Ini yang membuktikan jika secara 

keseluruhan nutrisi dalam sagu masih tergolong relatif lengkap walaupun 

jumlahnya tidak banyak.  
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Kandungan kalori dalam sagu juga tidak kalah dengan pangan lainnya seperti 

beras, jagung, bahkan kentang, sukun, ubi kayu da ubi jalar. Kandungan protein 

sagu memang rendah namun dapat dilengkapi dengan kandungan protei dari 

sayuran dan protein ikan melalui menu gubal, lakse, lambok, lepeng, lendot dan 

kepurun yang  menggunakan campuran protein nabati juga hewani.  

 Mengonsumsi sagu sangat baik bagi penderita diabetes. Beras sagu sejak 

2014 dikembangkan oleh Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT). 

Deputi BPPT bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi Eniya Listiani 

Dewi menjelaskan beras sagu dipilih karena mempunyai indeks glikemik yang 

paling rendah. Indeks glikemik adalah angka yang menunjukkan seberapa cepat 

karbohidrat suatu bahan diubah menjadi gula dalam darah. Semakin tinggi IG, 

perubahan karbohidrat (pati) menjadi gula semakin cepat. “Kalau kita makan nasi 

dari beras padi sebanyak 100 gram, dalam empat jam, Indeks Glikemik-nya 80 

sampai 90. Sedangkan kalau kita makan nasi dari beras sagu sebanyak 100 gram, 

dalam empat jam indeks glikemik-nya 25 sampai 30.”  

 Sebuah penelitian mengungkapkan sagu bisa juga digunakan oleh pecinta 

olahraga sepeda untuk menunda rasa lelah.  Kombinasi antara sagu dan protein 

kedelai bisa memperkuat daya tahan atlet pesepeda. Penelitian ini menggunakan 

metode perbandingan antara konsumsi sagu dan protein kedelai dan campuran 

sagu dengan karbohidrat dalam bentuk palasebo. Berbeda dengan mereka yang 

mengonsumsi gandum dan roti memiliki resiko diabetes lebih tinggi.    

6. Manfaat Sagu untuk Kesehatan 

Bahan makanan Khas Melayu Lingga yang menggunakan sagu terbukti 

kaya manfaat. Manfaat sagu diantaranya adalah sumber energi, mencegah darah 

tinggi, memperlancar sistem pencernaan, meningkatkan kesehatan tulang dan 

sendi, menjaga suhu tubuh agar tetap dingin dan masker wajah alami. 

7. Proteksi Diri dari Junk Food dan Fast Food 

Telah dibahas di awal tentang maraknya makanan Junk food dan fast food 

di pasaran. Meskipun masih ada dari konsumen yang karena alasan tertentu 
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memilih mengosumsinya. Namun yang patut diperhatikan dan menjadi catatan 

adalah bagaimana caranya seorang konsumen dapat menghindari dirinya dari 

makanan yang jauh dari kategori layak tersebut. Berikut beberapa tips yang bisa 

dilakukan diantaranya: 

a. Memastikan bahwa bahan yang terkandung dalam makanan bebas zat kimia, 

pengawet dan pewarna buatan. Jajanan tradisonal masyarakat Melayu dapat 

diketahui bahan pembuatannya dengan melihat langsung makanan yang 

dipasarkan.  Selain itu makanan Melayu bersumber utama sagu dan ikan dan 

sayuran yang melimpah dari hasil buminya sendiri sehingga terhindar dari 

proses pengawetan. 

b. Sering membuat kudapan sendiri di rumah. Makanan khas melayu rata-rata 

mudah dibuat dan bahannya mudah diperoleh dan harganya murah. Karena 

menggunakan bahan dasar sagu yang kaya karbohidrat dan didominasi oleh 

cita rasa gurih dan pedas membuat mudah kenyang. 

c. Berbagi resep dan memopulerkan masakan tradisonal melalui internet dapat 

menurunkan kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji. 

d. Sebagai muslim utamakan kehalalan produk makananya dari pada 

penampilannya diiklan. Produk makanan yang berasal dari protein hewani 

laut dan protein nabati tumbuh-tumbuhan dijamin kehalalannya. 

e. Jika harus membeli, belilah produk makanan rumahan atau home industri dari 

tetangga sekitar dengan menyediakan kosep tester atau uji rasa. Selain 

menjalin silaturrahmi juga bisa memperluas bisnis kuliner.    

 

C. Penutup 

Kekayaan makanan tradisional dapat menjadi salah satu andalan dalam 

mengangkat keberadaan budaya daerah melalui keberadaan kulinernya hingga 

diharapkan sektor pariwisata dan sektor lainnya dalam rangka memberikan 

kesempatan peluang usaha yang sebesar-besarnya hingga akhirnya dapat 

menyejahterakan kehidupan masyarakat. 
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Makanan tradisonal ini harus di lestarikan. Siapa lagi kalau bukan kita. 

Jika kita lebih menyukai makan dari barat, itu membuat makanan tradisional 

tersebut akan punah. Apalagi jika yang bisa membuat makanan tradisonal tersebut 

adalah orang yang sudah lanjut usia. Jika tidak ada dari kita sebagai generasi 

penerus maka makanan tersebut akan menjadi sebuah cerita bagi anak cucu kita 

nanti. 

Mereka tidak akan pernah merasakan makanan-makanan tersebut dan 

makanan tersebut hanya tinggal kenangan dan cerita dari orang-orang. Jika tidak 

dilestarikan maka hilanglah separuh kebudayaan. Terutama makanan yang 

disajikan saat pernikahan. Sekarang banyak orang meninggalkan budaya tersebut 

karena pengaruh dari budaya barat. Mereka lebih memilih kue dari pada bunga 

telor. Jika makanan tersebut punah maka generasi selanjutnya tidak akan 

merasakan enaknya makanan tradisional.
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