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ABSTRACT 

Kondisi persediaan pangan di masyarakat kita didominasi dengan beras dan 
gandum sebagai makanan pokok sehari-hari dengan melupakan keanekaragaman hayati 
yang menjadi ciri khas pangan pokok setiap daerah. Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kabupaten yang konsern terhadap 
pengembangan pangan lokal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan 
pengembangan pangan lokal dan implementasinya. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif ekspalanatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat dominan dalam 
pengembangan pangan lokal. Jajaran Pemda Kabupaten Bantul baik jajaran eksekutif 
(BKP3, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi) maupun 
legislatif (DPRD Komisi B) mendukung dikembangkannya pangan lokal. Hal ini 
ditunjukkan dengan kebijakan-kebijakan yang di keluarkan. Kebijakan yang paling 
menonjol adalah penggunaan pangan lokal  (minimal 50%) untuk konsumsi dalam setiap 
pertemuan yang diadakan mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat rukun tetangga 
(RT). Selain itu juga dimasukannya materi pangan lokal dalam pembelajaran di sejumlah 
Sekolah Dasar (SD) di Bantul. Kebijakan ini sudah dilakukan, konsumsi pada setiap 
pertemuan di aras kabupaten pasti mengandung pangan lokal. Pada level di bawahnya 
masih perlu ditingkatkan. Beberapa SD sudah memperkenalkan pangan lokal alam proses 
pembelajarannya. 
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PENDAHULUAN 
 

Menurut Suhardi (2010), Indonesia adalah  negara nomor tiga di dunia yang 
mempunyai keanekaragaman sumberdaya (megadiversity), karena itu adalah wajar kalau 
Indonesia mempunyai sumber kekayaan yang sangat besar untuk ketahanan pangan, air, 
energi dan lain-lain. Impor berbagai jenis pangan dari luar negeri seperti beras, gandum, 
buah-buahan bahkan sayur-sayuran menunjukkan kurang efisiennya pengelolaan sumber 
daya alam dan biodiversitas di Indonesia. Menyimak pendapat tersebut, perlu disadari 
bahwa kekayaan Indonesia akan pangan lokal cenderung semakin punah jika tidak 
dilestarikan. Selama ini banyak disinggung mengenai urgensi hal tersebut baik lewat 



pemberitaan di media massa maupun di lingkungan masyarakat kita. Pemerintah maupun 
masyarakat tentunya juga telah akrab dengan istilah pangan lokal, namun pada 
kenyataannya tetap belum tampak perubahan yang berarti dalam budaya konsumsi 
pangan yang seragam di seluruh penjuru negeri. 

Dari sisi pemerintah, kebijakan tentang pangan lokal sebenarnya sudah digalakan pada 
dekade terakhir ini, namun demikian pelaksanaannya belum optimal, sepertinya masih 
terbatas jumlah dan intensitas sosialisasinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
kebijakan pengembangan pangan lokal dan implementasinya di Kabupaten Bantul, 
mengingat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul adalah salah satu 
kabupaten yang sangat konsern terhadap pembangunan pertanian, khususnya 
pengembangan pangan lokal.  

 
KEBIJAKAN PANGAN LOKAL 
 

Pangan lokal sebenarnya banyak kita jumpai di sekeliling kita, namun seringkali 
luput dari minat untuk membudidayakan dan mengkonsumsinya. Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan, merumuskan bahwa  pangan lokal adalah pangan yang diproduksi 
setempat (satu wilayah/daerah) untuk tujuan ekonomi dan atau konsumsi. Pangan lokal 
tersebut berupa bahan pangan baik komoditas primer maupun sekunder. Menurut Badan 
Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian, jenis pangan lokal berjumlah cukup banyak dan 
diusahakan tersebar di seluruh daerah. Beberapa jenis pangan lokal yang sudah dikelola 
dengan baik dan mempunyai nilai ekonomis tinggi antara lain: beras, jagung, daging, 
telur, dan ikan. Namun, sebagian pangan lokal masih berupa potensi pangan  yang belum 
dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, antara lain: sagu, umbi-umbian, daging 
kelinci, dan sebagainya. 

Di banyak daerah keberadaan pangan lokal belum diusahakan dengan intensif, baik 
usaha budidaya maupun pasca panennya. Hal ini tentunya salah satunya tergantung pada 
kebijakan pemerintah daerahnya. Untuk itu jika kebijakan sudah diambil, sosialisasi 
tentang kebijakan tersebut sangat diperlukan. Pendapat Sumardjo dalam Rosya (2010), 
mempertajam pentingnya sosialisasi kebijakan. Menurutnya, informasi hanyalah bersifat 
persepsi, sedangkan penyuluhan mengolahnya, memperdalamnya, kemudian 
menggerakkan seseorang atas pemahaman yang didapatnya. Sayangnya, seringkali 
penyuluhan  tidak dioptimalkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang tepat guna.  

Rancangan Undang-undang tentang pangan yang saat ini sedang digodog pemerintah, 
Bab XI menjelaskan Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dengan 
salah satu kewenangan ada yang berkait dengan pentingnya pangan lokal. Pemerintah 
pusat berwenang untuk melindungi dan mendaftarkan pangan unggulan lokal, pemerintah 
provinsi berwenang menetapkan dan mengembangkan pangan unggulan lokal untuk 
didaftarkan, sedangkan pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk mengembangkan 
pangan unggulan pokok. Kebijakan tersebut perlu disosialisasikan tidak hanya di 
kalangan penentu kebijakan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, namun 
juga sampai ke masyarakat di tingkat bawah, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk 
mulai mengenalkannya kepada anak-anak di tingkat sekolah dasar. 

 
METODE PENELITIAN 



Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan 
analisis deskriptif ekspalanatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Bantul dengan alasan 
kabupaten ini dipandang cukup memberikan perhatian dalam pengembangan pangan 
lokal dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Penelitian ini dilaksanan dengan wawancara mendalam kepada beberapa pejabat 
di Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKP3), Dinas 
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) serta anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) Kabupaten 
Bantul. Waktu kegiatan adalah bulan April-November 2011.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kebijakan Pemerintah Daerah Bantul di Bidang Pertanian dan Pangan Lokal 

Pemerintah Bantul sebagai salah satu kabupaten di DIY, sudah dikenal berpihak 
pada pertanian khususnya dekade terakhir ini. Suyoto (2011) mengatakan bahwa 
beberapa desain langkah taktis yang dilakukan Kabupaten Bantul di bidang pertanian: (1) 
Melindungi Petani Bantul dan areal pertanian dengan (a) melarang pembangunan Mall di 
wilayah Kab Bantul, (b.) petani yang mempertahankan areal sawahnya, PBBnya  
disupport  APBD; (2) Peningkatan peran Penyuluh Pertanian; (3) Peningkatan 
diversifikasi usaha tani, seperti pemeliharaan lembu, kambing, itik, ikan dan ayam serta 
penjualan di Pasar tradisional; (4) Peningkatan Kemitraan dengan Pihak lain terutama 
yang menguntungkan Petani.  

Bupati Bantul melalui Surat Edaran Bupati Bantul pada tanggal 19 April 2010 No 
511/1400 berisi: (1) Menghargai dan memberikan peluang pasar terhadap hasil jerih 
payah petani/warga Bantul; (2) Menghadapi beratnya persaingan pasar setelah berlakunya 
perdagangan bebas ASEAN-Cina (ASEAN-China Free Trade Agreement); (3) 
Meningkatkan pendapatan petani Bantul. Berkaitan dengan surat edaran tersebut, Bupati 
menghimbau dan mengajak kepada seluruh pejabat di seluruh Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) Kabupaten Bantul, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan 
segenap warga Kabupaten Bantul untuk: (1) Memprioritaskan penggunaan bahan pangan 
hasil lokal Kabupaten Bantul; (2) Meminimalisir penggunaan bahan pangan impor 
(seperti gandum/terigu, buah-buahan impor). 

Sampai penelitian dilakukan, kebijakan pemerintah mengenai pangan lokal belum 
berkekuatan hukum, dalam artian perubahan dari sekedar himbauan menjadi SK Bupati 
ataupun peraturan daerah belum ada. Namun demikian kegiatan penyuluhan sudah 
diintensifkan mengarah ke pengambangan pangan lokal. Hasil dari kegiatan penyuluhan 
ini ditunjukkan dengan Expo Agricultural Extension and Food yang diselenggarakan 
BKP3 Kabupaten Bantul pada tanggal 1-4 November 2011.  

Kegiatan lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini BKP3 
adalah Deklarasi Bersama Pengutamaan Pangan Lokal oleh Bupati Bantul serta para 
pejabat yang hadir termasuk Wakil Menteri Pertanian, Kepala Pusat Penyuluhan 
Pertanian, serta Kepala Badan Ketahanan Penyuluhan Pertanian (BKPP) DIY. Kegiatan 
ini dilakukan pada tanggal 1 November 2011. Isi deklarasi adalah: deklarator sebagai 
komponen rakyat Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, bagian dari bangsa Negara 
Kesatuan Republik Indonesia menyatakan, mendukung sepenuhnya, pengutamaan 
penggunaan produk-produk olahan, yang terbuat dari bahan baku lokal, dan bertekad 
menjadikan Bantul, sebagai daerah yang Projotamansari, Sejahtera, Demokratis dan 



Agamis dengan tetap semangat, mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi 
pangan lokal, demi terwujudnya ketahanan pangan nasional, agar menjadi bangsa 
mandiri, yang menghidupi masyarakatnya dengan olahan pangan dari rakyat oleh rakyat 
dan untuk rakyat. 

Di samping itu pemerintah juga menerbitkan program P2KP (Percepatan 
Penganekaragaman Konsumsi Pangan) yang bertujuan untuk menciptakan makanan yang 
sehat, bergizi dan berimbang. Pemberdayaan petani wanita juga merupakan salah satu 
bagian dari P2KP, agar Kelompok Wanita Tani (KWT) dapat membuat percontohan 
pekarangan B3 (Beragam, Bergizi, Berimbang), termasuk pemeriksaan residu kimia pada 
pangan sebagai salah satu usaha menuju ketahanan pangan. 

Dari wawancara dengan staf di lembaga eksekutif maupun legisatif, mereka sangat 
setuju kalau lembaga yang yang ada di bawahnya, misalnya Balai Penyuluhan Pertanian 
(BPP) membuat kebijakan mendukung pemberdayaan masyarakat untuk pengolahan 
pangan lokal. Dengan demikian dapat meningkatkan daya tarik pangan. 

DPRD menyambut baik kampanye mengenai pangan lokal dan memiliki harapan 
untuk bisa sampai di tingkat rumah tangga. Salah satu wujud dukungan DPRD pada 
pengembangan pangan lokal adalah konsumsi kegiatan pertemuan-pertemuan di DPRD 
Kabupaten Bantul selalu menggunakan pangan lokal, sesuai dengan hibauan Bupati 
Bantul. 

Pada aras pendidikan dasar, Dinas Pertanian, BKP3 dan Dinas Pendidkan 
bekerjasama untuk melaksankan program pengenalan pertanian, khususnya pangan lokal 
dengan memberikan kit berupa mainan dan alat peraga yang berasal dari BKPP DIY. 
Sepuluh SD di wilayah Kabupaten Bantul sudah menerima kit tersebut. Khusus untuk 
pangan lokal, telah ada satu buku berjudul “Olahan Pangan Lokal Sang Juara” yang berisi 
contoh-contoh pangan lokal dan cara pengolahannya. Selain itu juga diberikan mainan 
ular tangga. Namun demikian porsi “kotak” yang bermuatan pangan lokal, baru sebatas 2 
kotak dari 49 kotak permainan yang ada. 

Hal yang menarik, di SD Sendangsari ternyata sudah mempunyai kebijakan 
“mandiri” dengan “mewajibkan” muridnya menanam tanaman pangan lokal di rumahnya, 
sementara di sekolah contoh tanaman beserta olahannya didisplay. Kegiatan yang lainnya 
adalah mengikuti beberapa lomba pengolahan pangan lokal. Hal ini dapat dijalankan, 
karena komitmen pimpinan sekolah dan guru yang tinggi terhadap pangan lokal dan 
didukung oleh orang tua siswa. 

 
Pelaksanaan/Implementasi Kebijakan 

Pelaksanaan kebijakan pengembangan pangan lokal sangat dipengaruhi oleh 
komitmen pemerintah daerah dan jajarannya (lembaga tingkat kapupaten, kecamatan, 
desa dan dusun), DPRD maupun masyarakatnya. Hal ini terlihat dengan kontinyuitas 
pemerintah, DPRD dan masyarakat yang masih konsiste melakukan pebembangan 
pangan lokal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.  

Himbauan untuk menggunakan pangan lokal pada setiap pertemuan sudah 
diwujudkan dengan minimal 50% dari konsumsi yang disajikan berasal dari pangan lokal. 
Hal ini membuktikan bahwa kebijakan pangan lokal sudah terdiseminasi dengan baik,  
sampai tingkat RT. Pada pertemuan-pertemuan resmi di aras kabupaten dapat dipastikan 
sudah menerapkan himbauan tersebut. Akan tetapi pada aras di bawahnya belum semua 
pertemuan melaksanakan himbauan tersebut. Kenyataan ini memerlukan monitoring 



kegiatan yang lebih intensif dari yang selama ini yang dilakukan. Sampai saat ini kegiatan 
monitoring dilakukan ketika para pejabat diundang pertemuan.  

Pelaksanaan keputusan bersama pengenalan pertanian dan pangan lokal di 
beberapa SD sudah dilakukan. Beberapa SD yang peneliti kunjungi, ternyata kit yang 
dibagikan masih jarang digunakan. Kit itu hanya sekali-sekali digunakan, ketika ada tamu 
atau ada kunjungan. Gambaran ini menunjukkan bahwa fasilitas untuk sosialaisasi 
pengembangan pangan lokal sudah ada, tetapi pemanfaatannya belum optimal. Untuk itu  
perlu didampingi dan dimonitor.  

Lain halnya dengan keadaan di SD Sendangsari yang memang keinginan untuk 
memperkenalkan dan mengembangkan pangan lokal berasal dari inisiatif sendiri. 
Kegiatan ini dapat berlangsung lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan dokumentasi 
kegiatan, display biji-bijian pangan lokal dan display aneka tepung berbahan dasar 
pangan lokal. Di samping itu juga diadakan beberapa kegiatan seperti penanaman 
tanaman pangan lokal di sekolah (sebagai contoh), di lahan orangtua siswa dan 
dikenalkan pengolahan pangan lokalnya yang berupa tepung maupun pangan siap 
dikonsumsi.  

  
 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 
Kesimpulan 
1. Di Kabupaten Bantul kebijakan tentang pangan lokal sudah diinisiasi dan dilaksanakan 

meskipun belum berkekuatan hukum dan masih bersifat edaran/himbauan. Himbauan 
yang dikeluarkan Bupati adalah penggunaan bahan baku dari pangan lokal minimal 50 
% untuk sajian pertemuan.. Dari berbagai kalangan (eksekutif dan legislatif) 
mendukung kebijakan pangan lokal ini, yang salah satunya diwjudkan dalam 
Deklarasi Bersama Pengutamaan Pangan Lokal. 

2. Meskipun sifatnya baru himbauan, akan tetapi sudah banyak lembaga yang 
menerapkan himbauan tersebut. Pelaksanaan himbauan ini terlihat jelas pada lembaga-
lembaga di aras kabupaten. Sementara pada aras di bawahnya belum semua pertemuan 
melaksanakannya. 

3. Komiten pemerintah pada semua level, sangat dibutuhkan dalam pengembangan 
pangan lokal.  

4. Beberapa SD dijadikan pilot project untuk pengenalan pertanian dan pangan lokal, 
namun demikian pelaksanaannya belum optimal. Kit yang diberikan pemerintah masih 
belum digunakan secara maksimal. 

5. Kebijakan yang diinisiasi sendiri akan lebih mudah dilksanakan dan dijaga 
keberlanjutannya. 

 
Implikasi Kebijakan 
1. Kebijakan yang belum disempurnakan dengan kekuatan hukum ternyata belum secara 

optimal dijalankan. Untuk itu disarankan supaya kebijakan tentang pangan lokal 
segera dilengkapi dengan aspek legalnya. Jika memang tidak dikehendaki adanya 
aturan legal, monitoring harus dilakukan dengan baik, supaya kebijakan tersebut lebih 
efektif. 

2. Inisiasi pengembangan pangan lokal “mandiri” ternyata lebih berkelanjutan. Untuk itu 
perlu ditumbuhkan kesadaran tentang pangan lokal, yang jangka panjangnya dapat 



lebih menjamin ketersediaan pangan yang pada ujungnya diharapkan sampai 
kedaulatan pangan 

3. Alat peraga yang mendukung kebijakan, misalnya kit, perlu dimonitor 
penggunaannya. Jika belum optimal dilakukan pendampingan dari pihak yang terkait, 
seperti Dinas Pertanian, BKP3 dan Dinas Pendidikan dengan melaksanakan sosialisai 
dan demontrasi penggunaan kitnya baik kepada guru maupun siswa.  

 
 
 . 
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