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Makanan yang kita konsumsi sangat menentukan kesehatan kita, kekeba-
lan tubuh, dan kondisi kita secara keseluruhan.

Makanan juga membuat keluarga dan teman berkumpul. Setiap daerah 
memiliki keunikan pangannya sendiri yang perlu kita lestarikan. Hal ini 
sangat penting, karena bisa meningkatkan perekonomian sekaligus menga-
tasi dampak lingkungan. Masyakat menjadi lebih kuat, lapangan pekerjaan 
terbuka, dan pendapatan petani meningkat.

Industri makanan tidak bisa dipisahkan dari industri kemasan. Belakangan 
ini, kemasan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan semakin 
diakui. Kemasan semacam ini penting untuk mengatasi masalah sampah 
plastik yang sangat mengganggu planet kita. 

Kegiatan ini mengajak murid membuat sajian sederhana dan menunjukkan 
peran produk lokal terhadap perekonomian. Murid juga diajarkan penting-
nya kemasan ramah lingkungan yang bisa dijadikan kompos dan alasan 
kemasan ini berperan penting melindungi bumi.

Pengantar
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BAHASAN TOPIK KATA KUNCI

Gizi

Membuat kompos Waktu terurai

Kemasan ramah lingkungan

Pangan lokal

PlastikDesain kemasan produk memasakIlmu Bumi

Menengah

Camilan Sehat, Kemasan 
Ramah Lingkungan

Kaitan dengan SDG

45 - 60 
menit

KOMPOSISI STEM

DURASI

100% 20 % 20 % 0 %

Key Objectives

Murid memahami pentingnya gizi dengan memasak camilan 
sehat tanpa api.

1

Murid mengetahui beragam pilihan kemasan dan mema-
hami pentingnya kemasan ramah lingkungan.

2

Melalui percobaan langsung, pelajar akan memahami perbe-
daan waktu yang dibutuhkan kemasan ramah lingkungan dan 
kemasan plastik untuk terurai. 

3

Murid mengapresiasi produk dan bahan makanan lokal serta 
memaham konsep ‘jarak makanan’. 

4

Proyek
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PERTANYAAN PANDUAN

Tugas/Langkah memasak

Apa itu nutrisi, dan mengapa nutrisi penting?1

Buka dan letakkan lap/koran di atas meja. 
Letakkan talenan di atasnya.

1

Dengan hati-hati, iris apel dalam posisi hori-
zontal (tidur) menjadi lingkaran setebal kira-
kira 5 mm.

2

Dengan alat khusus/pemotong kue/sendok 
kecil, keluarkan biji dari tengah apel. Sekarang, 
irisan apel tampak seperti donat. 

3

Oles bagian atas ‘donat’ dengan selai yang 
disukai—selai kacang, yogurt, atau selai hazel-
nut. 

4

Pilih taburan yang disuka, lalu taburkan di atas 
‘donat’ yang sudah dioles. 

5

Apa jenis makanan yang kamu sukai? Apakah 
masakan dari daerah asalmu atau masakan 
internasional? 

2

Bagaimana toko/petani kita bisa membantu 
pertumbuhan negara? 

3

Selai rasa apa pun yang disukai, seperti 
selai kacang, yogurt, atau selai hazelnut.

2

Taburan: apa pun yang sehat dan mudah 
didapat, misalnya kismis dan kacang-
kacangan yang dipotong kecil.

3

Keping cokelat (opsional)4

Parutan kelapa (opsional)5

Sebuah piring7

1 pisau roti6

Talenan8

Alat untuk membuang biji apel atau 
pemotong kue kecil atau sendok kecil 
untuk mengeluarkan biji

9

Lap dapur/koran bekas 
(sebagai alas di meja dapur) 

10

Alat & Bahan /

Persiapan memasak

1 butir 

PETUNJUK KESELAMATAN

Ingatkan murid untuk berhati-hati 
saat menggunakan pisau.

Pastikan murid tidak alergi terhadap ba-
han makanan yang digunakan.

2

Letakkan lap dapur/koran bekas di atas 
permukaan tempat menyiapkan camilan 
agar mudah saat harus membereskan 
barang. 

3

Donat Apel Sehat sudah siap. Donat bisa langsung 
dimakan atau disimpan dulu di wadah bertutup rapat 
dan dimasukkan ke lemari es. Sekarang, donat apel bisa 
dibiarkan dulu. Mari membuat kemasannya.
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PETUNJUK KESELAMATAN

Ingatkan murid agar berhati-hati 
saat menggunakan tusuk gigi dan 
gunting.

Mintalah bantuan orang dewasa untuk 
membakar daun pisang dan menangani 
daun yang masih hangat.

2

Fig 1

Beberapa tusuk gigi2

Gunting3

Kain untuk membersihkan dan 
mengeringkan daun

4

Alat & Bahan /
Persiapan membuat kemasan

Daun pisang, bentuk persegi (kira-kira 
seukuran kertas A4), dibakar sebentar di 
atas api kecil hingga tampak berkilap. 
Minta pendampingan orang dewasa 
untuk langkah ini 

Pertanyaan panduan selama 

Apa saja bahan pembuat kemasan yang biasanya ada di 

sekitar kita? (Berikah contoh pembungkus wafer, wadah/

kotak plastik untuk makanan.)

1

Apakah bahan kemasan makanan yang biasa 
digunakan pada hari ini mudah terurai?

3

Apa saja bahan kemasan makanan yang dulu 
digunakan oleh generasi nenek dan kakek kita? 
(Contoh, daun pisang, mangkuk terbuat dari 
daun, kertas, kain katun pembungkus bekal, dll.) 

2

Tugas

Letakkan daun pisang yang sudah dibakar di 
atas meja. Permukaan yang tidak berkilap 
menghadap ke atas.

1

Tumpuk donat apel satu per satu dan dengan 
hati-hati di bagian tengah daun hingga meny-
erupai menara kecil (lihat gambar) Opsional: 
menggunakan lembar daun pisang terpisah, 
potong-potong daun berbentuk lingkaran 
dalam ukuran sedikit lebih besar daripada 
donat. Letakkan di antara setiap donat agar 
taburan tidak rusak.

2

Lipat sisi kanan dan kiri hingga bertemu di ten-
gah. Satukan dan eratkan dengan tusuk gigi.

3

Lipat sisi atas dan bawah hingga bertemu di 
tengah. Satukan dan eratkan dengan tusuk 
gigi. 

4

Langkah membuat kemasan:

Kemasan ramah lingkungan sudah siap. 

Pertanyaan panduan selama 
membuat kemasan:
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Fig 2

Diskusi tambahan Perluasan kegiatan

• Apakah kemasan alami ini efi sien? Menurutmu, men-
gapa daun pisang perlu dibakar sebentar sebelum digu-
nakan sebagai kemasan? 

• Apa itu ‘jarak makanan’ dan apa dampaknya terhadap 
bumi? Bisakah bahan makanan internasional yang mahal 
harganya digantikan dengan bahan makanan lokal? 
(Berikan contoh – misalnya, singkong rebus dibanding-
kan dengan Quinoa) 

• Sekarang, apakah kamu akan lebih berhati-hati sebe-
lum membeli makanan impor di supermarket? 

Ambil pembungkus plastik camilan dan daun pisang tadi 
dan kuburkan di dalam tanah. Perhatikan perubahannya 
setelah beberapa hari, satu pekan, dan satu bulan. 
Apa yang terjadi pada kedua kemasan ini? 
Diskusikan lebih lanjut lama waktu yang dibutuhkan 
setiap bahan untuk terurai. 

Penyusun
Yoshida Menon dan Preveena Nandakumar 
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