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HIMBAUAN
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA (PATPI)
Nomor: 05/S/PATPI-01/III/2020
Tentang
PENANGGULANGAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
Teriring salam dan doa semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan dan kekuatan
kepada kita semua dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Dengan mencermati informasi perkembangan penyebaran virus corona (Covid-19) yang
menjadi pandemi dan telah melanda Indonesia akhir-akhir ini, maka Perhimpunan Ahli
Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) menyampaikan perhatian beberapa hal sebagai berikut:
1. Mendukung kebijakan dan langkah-langkah strategis pemerintah dan berbagai pihak terkait

dari tingkat pusat hingga daerah dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan wabah
Covid-19.
2. Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan waspada, semakin

mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi seluruh arahan pihak berwenang
dengan menjaga jarak sosial (social distancing), stay at home, self control kesehatan dan
selalu peduli terhadap sesama dengan turut menciptakan suasana sejuk, menyaring dengan
cermat setiap informasi yang diperoleh.
3. Menghimbau seluruh masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat dan bersih, mengonsumsi

makanan dan minuman yang bergizi, beragam, seimbang dan aman. Jika mengonsumsi
makanan yang dimasak, lakukan pemasakan sempurna, mengkonsumsi sayur/buah segar
jangan lupa dicuci bersih sebelum dikonsumsi. Lakukan olah raga secukupnya di sekitar
rumah/tempat tinggal
4. Kepada industri/pelaku usaha makanan dihimbau agar meningkatkan perhatian terhadap

keamanan pangan produknya. Hindari produk dari 3 faktor potensi bahaya, yaitu, faktor
fisik, kimia, dan mikrobiologis.
5. Mengajak seluruh anggota dan ahli teknologi pangan seluruh Indonesia untuk berperan aktif

sesuai kompetensinya di lingkungan cabang masing-masing dengan cara mengedukasi
masyarakat sesuai dengan kaidah keilmuan yang baik, benar dan valid. Para anggota PATPI
dihimbau agar semakin produktif dan inovatif dalam mengembangan kajiannya yang relevan
dan berdampak nyata bagi kebutuhan kesehatan dan ekonomi masyarakat.
6. Mengusulkan kepada pemerintah, khususnya pihak Kementerian Riset Teknologi

(Kemenristek) R.I. untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada pengembangan dan
penelitian bidang pangan dan kesehatan yang mampu menghasilkan kemandirian teknologi
produksi pangan dan ingredien yang semaksimal mungkin memanfaatkan potensi kekayaan
alam Indonesia.
Demikian rekomendasi ini disampaikan sebagai ikhtiar dan kepedulian Perhimpunan Ahli
Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) terhadap musibah yang sedang dihadapi bangsa

Indonesia dan penduduk dunia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk,
pertolongan dan perlindungan-Nya sehingga bencana ini akan segera berlalu.
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