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ABSTRACT 

With the rising global exchange in many products including foodstuffs, the culinary 

borders are becoming more and more blurred. Because of the increasing globalisation and 

internationalisation of the food market, many traditional foods are at risk of disappearing. 

The documentation of traditional foods and dishes is essential for sustaining traditional 

foods, which are an important part of cultural heritage.Food diversification  is one of the 

efforts to increase of prosperous society through increasing  quality of food nutrition to 

make food kinds more various to lift up the quality of indegenous food. East Kalimantan 

with many ethnic group and unique cultures has great potensial of indegenous food to be 

developed to solve the food insecurity. However, many national databases are currently 

lacking nutrient data on country-specific traditional foods. To fill these gaps, traditional 

foods need to be systematically investigated and information on their nutritional 

composition needs to be included in national food databases. This information is useful for 

determining the role of traditional foods in the dietary patterns of a population. 

Key words: Indigenous Food, Food Security, Food Diversification 

PENDAHULUAN 

Para ahli nutrisi dan kesehatan di 

Eropa sepakat bahwa pola makan yang 

khusus memainkan peran penting dalam 

banyak kebiasaan tradisional budaya. 

Penggunaan bahan makanan dan cara 

persiapan makanan tertentu yang telah 

diteruskan dari satu generasi ke generasi 

berikutny bisa disebut sebagai 'makanan 

tradisional' (Weichselbaum et al., 2009). 

Makanan tradisional memainkan peran 

penting dalam identitas lokal, perilaku 

konsumen, transfer budaya warisan untuk 

generasi mendatang, dan interaksi warisan ini 

dengan seluruh dunia. Di banyak negara, 

promosi dan perlindungan makanan 

tradisional diarahkan melalui kualitas, 

pertanian dan kebijakan khusus. Karena 

memiliki efek yang luas, makanan tradisional 

menarik untuk dikaji mulai dari konsumen, 

produsen hingga pemasar yang perspektif. 

Makanan tradisional, di luar elemen-elemen 

yang harus dilindungi, juga menjadi 

instrumen penting dalam pemasaran. Bahkan, 

dengan menimbang biaya yang cukup besar 

untuk pengembangan produk baru, makanan 

tradisional memiliki potensi lebih dalam hal 

diversifikasi produk. 

Selanjutnya, di banyak negara, 

permintaan untuk makanan tradisional mulai 

diamati dan ditingkatkan untuk kemudian 

dikembangkan sehingga dapat membawa 

keuntungan untuk usaha kecil dan menengah. 

Bahkan, produk-produk makanan lokal di 

Turki kini harus terdaftar dengan indikasi 

geografis untuk membangun kepercayaan 

dan menjadi merek di banyak pasar 

(Albayrak dan Gunes, 2010). 

Salah satu program yang terkenal 

untuk meningkatkan nilai lebih produk lokal 

terutama makanan yaitu program One 

Village One Product (OVOP), walaupun 

sebenarnya bukan suatu inovasi komunitas 

agribisnis terbaru. Program ini sudah dikenal 

sejak tahun 2001 sejak pertama kali 

diperkenalkan oleh komunitas kota kecil di 

Oita, Jepang yang diterjemahkan sebagai 

’paling sedikit satu kecamatan menghasilkan 

satu produk unggulan’. Di Thailand OVOP 

lebih dikenal sebagai OTOP, yaitu One 

Tambon One Product yang di adopsi oleh 

pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di 

negara itu. Melalui program sejenis OVOP 
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ini beberapa negara di Asia Tenggara 

menemukan keunggulan bersaing 

berdasarkan potensi sumberdaya dan 

competitiveness masing-masing produk 

negara tersebut (Dahliani, 2009). 

Bagaimana dengan Indonesia? Pada 

tahun 2008, Kementerian Negara Koperasi 

dan UKM ternyata telah menerapkan konsep 

one village one product atau satu desa satu 

produksi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat 

dan Wonosobo, Jawa Tengah untuk produk 

serat rami demi meningkatkan kualitas 

produk dan pendapatan pelaku Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah. 

Berdasarkan berita yang dilansir oleh 

Antara News.com, di Kabupaten Blitar, Jawa 

Timur, telah dikembangkan desa sentra 

belimbing yang diolah langsung menjadi 

sejumlah produk turunan seperti jus, keripik 

buah, dan lain-lain. Sedangkan di Kabupaten 

Bangli telah dikembangkan, sentra produksi 

kopi dan nangka. Di kedua daerah itu sistem 

satu desa satu produk masih terus dijalankan 

dan dievaluasi hingga kini. Dari evaluasi 

terakhir, kemajuan kedua wilayah tersebut 

berkembang secara signifikan. 

Bila kita meninjau secara umum, 

selama ini pola pangan masyarakat Indonesia 

diarahkan pada komoditas tertentu saja, yaitu 

padi sebagai makanan pokok dan kedelai 

sebagai sumber protein nabati utama. Bahkan 

masyarakat di wilayah yang dahulu dikenal 

dengan makanan pokoknya selain beras 

(misalnya jagung, ubikayu, dan ubi jalar) 

seolah-olah digiring untuk beralih ke beras. 

Sengaja ataupun tidak, sifat superior beras 

yang selalu dipromosikan merupakan salah 

satu pemicu beralihnya konsumen nonberas 

ke beras. 

Promosi besar-besaran pemanfaatan 

terigu dan produk-produknya berdampak 

pada program diversifikasi pangan tidak 

dapat menyentuh masyarakat luas, meskipun 

telah banyak penelitian yang dihasilkan. 

Dampak lain penggunaan terigu ialah 

berbagai jenis makanan tradisional yang 

semula dibuat dengan bahan baku dari 

tepung bahan pangan lokal (garut, ganyong, 

ubi jalar, ketan, dll.) semua disubstitusi 

dengan terigu, yang merupakan bahan 

pangan impor. 

Dalam upaya penganekaragaman 

pangan untuk mengatasi kerawanan pangan 

perlu dilakukan identifikasi bahan makanan 

lokal yang berpotensi untuk dikembangkan. 

Berdasarkan sifat fisiko kimia bahan yang 

beragam maka perlu dilakukan modifikasi 

pengolahan. Selain itu juga perlu 

diperhatikan masalah-masalah teknis yang 

mungkin terjadi yang dihadapi dalam 

pengembangan produk makanan tradisional. 

Seperti kasus di Afrika Barat, 

walaupun mereka mengalami kemajuan kecil 

dalam mengolah beberapa makanan 

tradisional, akan tetapi pertumbuhan dan 

pengembangan industri kecil makanan 

menjadi terhambat oleh teknologi yang tidak 

efisien, manajemen yang buruk, modal kerja 

yang tidak memadai, akses terbatas pada 

bank dan lembaga keuangan lainnya, tingkat 

bunga yang tinggi dan margin keuntungan 

yang rendah (Aworh, 2008). 

Program penganekaragaman pangan 

atau yang pada awalnya dikenal sebagai 

upaya perbaikan menu makanan rakyat mulai 

dirintis dan dilaksanakan di Indonesia mulai 

tahun 1960-an. Berbagai penganekaragaman 

telah dilakukan sampai saat ini. Program 

penganeka-ragaman tertuang dalam dokumen 

kebijakan pangan dan gizi, termasuk 

dokumen Kebijakan Umum Ketahanan 

Pangan (KUKP) dan Rencana Aksi Nasional 

Pangan dan Gizi, yang keduanya merupakan 

dokumen kebijakan dan program di bidang 

pangan dan gizi mutakhir (Dewan Ketahanan 

Pangan, 2006). 

Kalimantan Timur dengan keragaman 

etnis dan budayanya memiliki kekayaan 

khasanah makanan khas. Makanan yang 

berbasis sumber daya alam lokal ini sangat 

potensial dalam menunjang ketahanan 

pangan bagi masyarakat di masing-masing 

daerah, sehingga seharusnya menjadi salah 

satu alternatif solusi yang dapat menunjang 

terwujudnya ketahanan pangan. Akan tetapi 

potensi yang besar ini belum mendapat 

perhatian yang cukup dari pemerintah 

ataupun pihak terkait lainnya. Keberadaan 

makanan tradisional cenderung tergeser oleh 

makanan pendatang, sehingga menurunkan 

citra makanan tradisional terutama di 

kalangan generasi muda.  

Menurut Puspita (2011), mudahnya 

bahan pangan import di mal, juga membuat 

begitu mudahnya masyarakat memilih bahan 

pangan import. Bahan pangan lokal terlihat 
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hampir kalah bersaing dengan bahan pangan 

import. Tinjauan ini bertujuan untuk melihat 

potensi makanan tradisional daerah dan 

usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk 

pengembangannya agar dapat mendorong 

perekonomian masyarakat. 

KEBUTUHAN PANGAN 

Secara global, tiga masalah utama 

yang dihadapi oleh umat manusia saat ini 

adalah ledakan populasi, produksi pangan 

yang tidak memadai (terutama terjadi di 

negara-negara Asia Selatan), dan kurangnya 

pemberdayaan pangan (Ramachandran, 

2002). Masalah-masalah ini saling terkait dan 

perlu ditanggulangi segera. Di antara 

berbagai faktor yang membatasi populasi 

dunia, tidak diragukan lagi kelangkaan 

makanan yang paling jelas bahkan untuk 

orang awam karena makanan sangat penting 

untuk kelangsungan hidup. Ini berarti bahwa 

hasil pertanian, terutama dari tanaman 

pangan berkurang dan ini harus ditingkatkan 

dalam waktu yang singkat. Hal ini 

merupakan tantangan yang akan dihadapi 

umat manusia pada abad-abad mendatang. 

Dalam konteks tersebut kiranya akan sangat 

tepat dan penting sekali untuk mem-

pertimbangkan inovasi makanan tradisional 

dan eksplorasi makanan baru yang akan 

memperkuat sistem pangan saat ini dan 

memberikan kontribusi terhadap ketahanan 

pangan dan nilai gizi yang lebih baik. 

Masalah pangan yang tidak stabil akan 

berdampak pada berbagai aspek kehidupan 

penduduk, seperti keterjaminan penduduk 

terhadap pangan yang dibutuhkan, stabilitas 

ekonomi, lapangan pekerjaan, pendidikan, 

dan sebagainya. Sering terjadi gejolak politik 

karena dipicu oleh kelangkaan dan naiknya 

harga pangan. Oleh karena itu tidaklah 

mengherankan bahwa pangan bukan hanya 

sekedar komoditas ekonomi tetapi juga 

komoditas politik yang memiliki dimensi 

sosial yang luas. Dalam hal ini pemerintah 

seharusnya menerapkan kebijakan pangan 

nasional yang selama ini telah banyak dibuat 

peraturannya.  

Beberapa faktor yang harus 

diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan 

gizi masyarakat (Kemandirian Pangan, 

2011): 

Faktor kecukupan, yaitu tersedianya 

bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan. 

Penyediaan pangan ini sedapat mungkin 

diupayakan dari dalam negeri. Impor 

dilakukan hanya apabila diperlukan, artinya 

apabila produksi dalam negeri tidak dapat 

mencukupi. Oleh karena itu harus digali 

sumber pangan yang kita miliki dan 

ditingkatkan produksinya, termasuk 

mengembangkan jenis pangan tradisional 

seperti: sagu, jagung, ubi kayu, sukun dan 

lain-lain. 

Faktor daya beli, yaitu tersedianya 

pendapatan yang memadai dan kestabilan 

harga agar masyarakat mampu untuk 

membeli bahan makanan. 

Faktor distribusi, yaitu tersedianya 

pangan yang cukup di seluruh wilayah dalam 

waktu tertentu dan jumlah yang memadai. 

Faktor gizi, yaitu tersedianya produksi 

pangan yang memenuhi kebutuhan gizi, baik 

secara kualitas maupun kuantitas. 

Faktor kesadaran/pengetahuan gizi, 

yaitu kesadaran atau pengetahuan penduduk 

mengenai gizi sehingga mereka 

mengkonsumsi pangan sesuai dengan 

harapan (gizi seimbang) 

Pada pidato pembukaan peresmian 

Konferensi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 

2010, Presiden RI Susilo Bambang 

Yudhoyono menyampaikan bahwa terdapat 

enam (6) alasan mengapa ketahanan pangan 

harus ditingkatkan (Kemenlu RI, 2010). 

Pertama, pangan adalah salah satu bagian 

dari basic human need, tidak ada 

substitusinya. Kedua, disadari atau tidak 

terjadi peningkatan kebutuhan (growing 

demand). Ketiga, terdapatnya kerusakan 

lingkungan degradasi, antara lain karena 

climate change, tentu mengganggu produksi 

dan produktifitas pangan dunia. Keempat, 

terjadi kompetisi antara sumber-sumber 

pangan dengan sumber-sumber energi, 

contohnya jagung dan kedelai. Kelima adalah 

interconectedness global logistic and trade. 

Keenam, harus ada keseriusan semua elemen 

menyangkut peningkatan ketahanan pangan. 

Selain itu, dengan adanya peningkatan 

dan pengembangan industri kecil dan 

menengah dikecamatan-kecamatan atau 

daerah ternyata juga membuka celah untuk 

peluang membuka lapangan kerja yang 

secara langsung membantu mengatasi 
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masalah sosial seperti pengangguran, 

urbanisasi besar-besaran ke kota besar, 

ataupun masalah yang sosial lainnya (Aworh, 

2008). 

Dikarenakan oleh isu globalisasi dunia 

internasionalisasi pada pasar makanan, 

banyak dari makanan tradisional menjadi 

langka dan hampir tidak ditemukan lagi. 

Dokumentasi makanan tradisional dirasa 

sangat penting dilakukan untuk menjaga 

khasanah budaya yang merupakan bagian 

dari warisan leluhur. 

UPAYA PENGEMBANGAN 

Menurunnya popularitas makanan 

tradisional di Asia Tenggara ternyata juga 

terjadi di beberapa negara Eropa. Penelitian 

mengenai hal ini telah dilakukan di Jerman, 

Inggris Prancis dan Spanyol (Ziemann, 1999; 

Besch, 2002). Tren yang terus terjadi adalah 

makanan dan jajanan tradisional mulai 

dikesampingkan, makanan jadi mengganti-

kan makanan lokal, berkurangnya kebiasaan 

makan bersama keluarga, jajanan mulai 

digantikan oleh snack, meningkatnya 

frekuensi seseorang untuk makan diluar 

rumah. Menariknya, tren yang berkembang 

ini menigkat pada hari-hari kerja, didaerah 

perkotaan dan kebanyakan dilakukan oleh 

pegawai atau karyawan-karyawan kantoran. 

Upaya untuk mengembangkan pangan 

lokal di Kalimantan Timur yang bisa 

dilakukan dengan identifikasi jenis-jenis 

makanan atau jajanan yang ada di daerah-

daerah di Kalimantan Timur. Setelah 

teridentifikasi, pihak-pihak yang tekait bisa 

bekerjasama melakukan usaha untuk 

melestarikan makanan tradisional tersebut 

secara teratur mengadakan festival makanan 

atau berupa lomba makanan dan kue 

tradisonal khas Kalimantan Timur berbahan 

baku non-beras. Selain itu juga harus ada 

pengenalan teknologi pengolahan yang lebih 

baik, sehinga menjadi produk pangan non-

beras yang layak jual ke daerah lain. 

Dari hasil identifikasi terhadap jenis-

jenis kue tradisonal khas Kaltim yang telah 

ditemukan ada beberapa makanan khas dan 

bersumber dari bahan baku non-beras. Tabel 

1. adalah beberapa jenis kue khas yang ada di 

13 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan 

Timur. 

Kondisi Makanan Khas Daerah: 

 Pembuatannya masih dalam skala rumah 

tangga dan untuk keperluan konsumsi 

keluarga 

 Diproduksi pada saat-saat tertentu 

(upacara adat atau perlombaan di tingkat 

provinsi) 

 Bahan baku yang sangat terbatas karena 

kurang dibudidayakan. 

 Cara pengolahannya belum tersentuh 

Teknologi. 

 Minimnya dukungan dari Pemerintah 

Daerah sehingga sulit berkembang 

Table 1. Traditonal cake from Kalimantan Timur 

(Suprapto, 2007) 

No Regency / 

City 

Name of traditional cake 

1 Pasir Prol tape kelapa muda 

Kue siapa dia 

Kroket singkong 

Kelapa ubi rambat 

2 Penajam 

Paser Utara  

Pizza talas 

Isoles isi sayuran 

Wortel gulung tempe 

3 Balikpapan -  

4  Samarinda Pilus isi pale 

Pisang aneka gizi 

Kue sikopor 

Dadar singkong isi udang 

5 Kutai 

Kartanegara 

Brongkong nangka 

Lempeng embulung/sagu 

Lempeng pisang 

Lempeng ubi kayu 

Lempeng jagung 

Dadar saus gula habang 

6 Bontang -  

7 Kutai 

Timur 

Karamel srikaya pisang 

Lumpia singkong 

8  Kutai Barat - 

9 Berau Tar jagung kelapa muda 

Talas baker isi daging 

10 Kabupaten 

Bulungan 

Srikaya labu 

Bakul keladi 

Lapis pisang 

11 Nunukan Lapis jagung tumon taka 

Lapis hula pisang kapok 

12  Malinau -  

13 Tarakan Gethuk coklat nougout 

Roll tepung pisang 

Pisang kopi caramel 

Ubi gulung ebi 

 

Disamping itu, masalah lain yang 

harus menjadi perhatian kita bersama adalah 

(1) kurangnya sosialisasi terhadap peman-

faatan pangan lokal/makanan tradisional ini 

sehingga belum menjangkau semua lapisan 

masyarakat, (2) selama ini sasaran program 

pengolahan pangan lokal diarahkan pada 
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industrialisasi, sebenarnya pengembangan 

makanan tradisional/ pangan khas Indonesia 

harus lebih diprioritaskan kepada industri 

rumah tangga, (3) bervariasinya respon 

pemerintah daerah terhadap pengembangan 

makanan tradisional/ pangan khas Indonesia 

(Nainggolan, 2007). 

Dengan melihat kondisi dan 

permasalahan tersebut maka perlu ada 

beberapa langkah yang harus ditempuh 

antara lain adalah: 

 Identifikasi permasalahan dalam pengem-

bangan berbagai jenis makanan tradisio-

nal di Kaltim. 

 Kajian nilai gizi berbagai makanan 

tradisional di Kaltim. 

 Pengembangan Produk Berbasis Komo-

ditas Lokal. 

 Sosialisasi tentang pemahaman pengem-

bangan keragaman pangan lokal mendu-

kung ketahanan pangan tingkat provinsi. 

 Adanya kegiatan-kegiatan seminar 

maupun workshop baik tingkat Provinsi 

maupun tingkat Kabupaten/Kota. 
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