
PANGKEK 

Nama Lain  : Pangkat, pakat, pucuk/umbi/umbut rotan 

Jenis   : Gulai pangket, sayur pucuk rotan  

Aspek Teknologi : Pangan siap saji, dan proses pemanasan (perebusan, 

pembakaran, pendidihan)  

 

DESKRIPSI 

 

Gulai pangkek merupakan makanan khas Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.  

Namun, gulai pangkek juga merupakan makanan khas di beberapa daerah 

terutama daerah penghasil rotan di Indonesia, seperti Jambi, Aceh, Sumatera 

Utara, dan Kalimantan Tengah.  Makanan ini merupakan menu spesial yang 

biasanya disajikan pada saat bulan Ramadhan atau lebaran dan upacara-upacara 

adat.   

 

Pangkek, pakat, atau pangkat adalah pucuk/umbi/umbut sejenis rotan yang 

lembut, yang dikonsumsi bersama nasi sebagai sayur gulai atau ulam.  Biasanya 

pangket disajikan bersama dengan menu tambahan seperti lauk pauk ikan bakar 

khas daerah masing-masing (ikan patin atau baung), serta sambal.   

 

Pangket memiliki rasa dan wangi khas yang membuat tidak semua orang 

menyukai makanan ini.  Rasanya yang gurih, asam, dan agak sedikit pahit jika  

dipadukan dengan menu ikan bakar akan menimbulkan cita rasa yang unik dan 

gurih.  Ketika disantap, pangkek akan menghasilkan aroma dan rasa khas umbut 

rotan yang begitu terasa di lidah. 

 

Agar dapat dikonsumsi sebagai makanan, pangkek atau pucuk/umbi/umbut rotan 

harus diolah terlebih dahulu sehingga menjadi lembut dan tidak terlalu pahit.  

Pangket terlebih dahulu dibakar atau direbus selama 15 menit untuk 

menghilangkan racun-racun serta mengurangi rasa pahit dan bagian dalam rotan 

menjadi masak dan lembut.  Bagian dalam inilah yang kemudian diambil dan 

diolah menjadi masakan untuk dikonsumsi. 

 

BAHAN BAKU DAN ALTERNATIF BAHAN BAKU 

 

Bahan baku utama gulai pangkek adalah bagian dalam dari pucuk rotan yang 

sudah diolah terlebih dahulu, sedangkan bahan tambahannya adalah santan, 

bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabe rawit, kemiri, kunyit, serai, 

lengkuas, garam, gula, dan air.  Agar pangket tidak terlalu pahit dan menjadi 

lembut, pangket diolah dengan cara dibakar atau direbus selama 15 menit.  

Penggunaan pangket sebagai bahan baku utama gulai dapat digantikan dengan 

pucuk bambu atau rebung.  Sebelum dioleh sebagai masakan, rebung juga direbus 

selama 15 menit untuk menghilangkan racun-racun dan rasa pahit serta 

melembutkan sehingga bisa dikonsumsi.  Ketika dioleh menjadi masakan, 

pangkek dipotong secara memancang sekita 5-10 cm, sedangkan rebung diiris 

tipis-tipis agar mudah digigit/dikunyah.  



 
 

Gambar 1. Ilustrasi bahan baku dan produk pangkek (A) pangkek segar, (B) 

pangkek setelah direbus, (C) gulai pangkek 

 

PROSES PRODUKSI 

 

Proses produksi gulai pangket diawali dengan  membakar atau merebus pangkek 

selama 15 menit.  Setelah itu, pangkek dibersihkan durinya, lalu dikupas dan 

dibuang kulitnya. Bagian dalam pangkek yang berwarna putih dan lunak diambil 

untuk dipotong sesuai selera dan dimasak bersama bumbu yang sudah disiapkan.  

Dalam proses memasak gulai pangkek, bumbu yang digunakan berupa bawang 

merah, bawang putih, cabai merah, cabe rawit, kemiri, kunyit, serai, lengkuas, 

garam, dan gula.  Gulai pangkek dapat ditambahkan bahan lain seperti terong 

asam, ubi keladi, dan tomat sesuai selera.  Proses pengolahan gulai pangkek 

sebagai berikut.  

1. Pangket dibakar atau direbus selama 15 menit hingga bagian dalamnya menjadi 

lembut. 

2. Pangkek dibersihkan durinya dan diambil bagian dalamnya, kemudian bagian 

dalamnya dipotong menjadi berukuran panjang 5-10 cm. 

3. Semua bumbu dihaluskan, keculai lengkuas yang digeprek dan daun serai. 

4. Bumbu halus bersama lengkuas dan daun serai dimasukkan ke dalam wajan 

yang berisi santan, kemudian santan dimasak hingga mendidih dengan cara 

diaduk-aduk. 

5. Setelah campuran santan dan bumbu mendidih, pangkek dimasukkan dan 

diaduk merata agar bumbu meresap dan pangkek menjadi lebih lembut. 

6. Garam dan gula dimasukkan secukupnya. 

7. Pendidihan bisa dilanjutkan sehingga gulai pangkek menjadi kering. 



Ilustrasi proses pengolahan gulai pangket dapat dilihat pada Gambar 2. 

                                            

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Diagram alir proses pembuatan gulai pangkek 

CARA KONSUMSI 

 

Gulai pangkek biasanya dikonsumsi sebagai sayur dan disajikan bersama nasi, 

lauk pauk, dan sambal seperti pada makanan sehari-hari.  Selain dibuat menjadi 

gulai, pangkek juga bisa dimasak menjadi seperti sayur asam, ulam, dan tumis.  

Walaupun merupakan menu spesial yang biasanya dibuat pada saat bulan 

Ramadhan atau lebaran dan upacara adat, secara komersial beberapa restoran atau 

warung makan di daerah Kalimantan Tengah sudah menyediakan pangkek sebagai 

sajian menunya.  

 

KOMPOSISI GIZI 

 

Pangkek memiliki komposisi gizi seperti yang tertera pada Tabel 1.  

Tabel 1. Komposisi gizi pangkek 

Komponen Jumlah 

Energi 36 

Pembakaran/perebusan 

selama 15 menit 

Pembersihan duri dan 

pengupasan 

Pemotongan menjadi 

berukuran 5-10 cm 

Penghalusan  

Pencampuran  

Pendidihan sambil diaduk   

Pendidihan sambil 

diaduk 

Bumbu-bumbu (bawang merah, 

bawang putih, cabai merah, cabe 

rawit, kemiri, kunyit) 

Pangkek 

Santan kelapa Pencampuran  

Gulai pangkek 

Gula dan garam 

secukupnya 



Protein (g) 2.6 

Lemak (g) 0.9 

Total karbohidrat (g) 4.5 

Serat (g) 1.5 

Abu (g) 1.5 

Kalsium (mg) 13 

Fosfor (mg) 90 

Besi (mg) 0.9 

Toal karoten (mg) 134 

Vitamin B1 (mg) 0.01 

Vitamin C (mg) 5 

Air (g) 90.5 

 

PENGEMBANGAN PRODUK 

 

Gulai Pangkek Kering  

Gulai pangket selain disajikan dalam bentuk basah, juga bisa dikembangkan 

dalam bentuk kering seperti rendang.  Gulai pangkek kering diolah dengan cara 

memanaskan masakan tersebut sehingga kadar air dan aw-nya menjadi berkurang.  

Aktivitas air yang rendah menyebabkan produk tersebut menjadi lebih awet dan 

tahan lama.  Teknologi gulai pangkek kering ini melibatkan perlakuan panas dan 

pengemasan.   

 

Gulai Pangket Instan 

Pengembangan gulai pangket dapat dilakukan dengan cara mengolah gulai 

pangket menjadi makanan instan setengah jadi yang dapat dire-cook sendiri di 

rumah sehingga lebih praktis dan mudah dikonsumsi.  Untuk memudahkan 

aplikasinya, gulai pangket instan dikemas dalam kemasan vakum dan tidak 

tembus cahaya sehingga terlindungi dari reaksi oksidasi yang menyebabkan 

ketengikan. 

 

Gulai Pangkek Beku 

Gulai pangket dapat dikomersialisasikan dalam bentuk gulai pangket beku.  Gulai 

pangkek beku dapat lebih praktis dan hemat waktu dalam pengajiannya, disajikan 

dengan cara  dipanaskan atau dihangatkan menggunakan microwave selama 2 

menit.  Dalam hal ini, pengembangan produk dilakukan dengan memanfaatkan 

teknologi pembekuan/pendinginan dan pengemasan. 

 

Gulai Pangket Kalengan 

Pengembangan gulai pangkek kalengan dilakukan menggunakan teknologi proses 

termal yang dapat disertai dengan pemanfaatan bahan aditif sebagai pengawet.  

Pengalengen biasanya dilakukan dengan aplikasi pemanasan pada suhu 121 °C 

selama 20–40 menit atau sesuai dengan karakteristik produk yang ingin 

dikalengkan.  Untuk mengoptimalkan pengawetan, proses pengalengan gulai 

pangkek dapat disertai dengan penambahan bahan pengawet seperti asam sitrat 

dan benzoat. 

 

REFERENSI 



 

Slamet, DS. Komar.  1986.  Komposisi Zat Gizi Bahan Makanan Khas Beberapa 

Daerah di Indonesia.  Penelitian Gizi dan Makanan. 9:63-76 

 

 

Dr. Dewi Fortuna Ayu, STP. MSi. 

Program Studi Teknologi Hasil Pertanian 

Fakultas Pertanian Universitas Riau 

 

Dewi Fortuna Ayu, dilahirkan di Pekanbaru pada 

tanggal 14 Desember 1976.  Pendidikan S1 penulis 

ditempuh di Jurusan Teknologi Industri Pertanian, 

Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor 

(IPB), lulus pada Tahun 2000 dan melanjutkan studi di 

PS Ilmu Pangan pada Program Pascasarjana IPB serta 

lulus pada tahun 2004.  Gelar doktor pada PS Ilmu 

Pangan Sekolah Pascasarjana IPB diperoleh pada tahun 

2015 dengan bantuan beasiswa pendidikan 

pascasarjana (BPPS) dari Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia.  Sejak tahun 2005 

penulis bekerja sebagai dosen di Program Studi 

Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian 

Universitas Riau.   Bidang penelitian yang ditekuni 

mencakup teknologi pengolahan berbasis minyak dan 

lemak pangan serta komponen bioaktifnya.  Penulis 

aktif melakukan penelitian dan publikasi dengan 

memperoleh beberapa pendanaan dari pihak universitas dan Kemenristekdikti, 

serta menjadi reviewer pada jurnal nasional dan internasional.  Pada tahun 2017, 

penulis diamanahi sebagai Ketua Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian 

Universitas Riau. 

 


