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“… sebagian besar orang Amerika dan rakyat negara lain selalu percaya bahwa 

makan daging itu bisa diterima secara moral. Itu kultural sekaligus natural. Bersifat 

kultural, budaya, karena orang-orang dibesarkan di rumah yang penghuninya 

mengkonsumsi daging dan susu biasanya mengikuti pola yang sama.” – Jonathan 

Safran Foer1 

 

Persoalan gastronomi dewasa ini berkembang sedemikian rupa seiring dengan 

perkembangan dunia pariwisata. Dalam industri pariwisata, makanan atau kuliner 

adalah hal penting lain di samping destinasi itu sendiri, akomodasi dan transportasi. 

Dalam konteks ini, tulisan ini hendak menampilkan dua aspek dalam gastronomi. 

Pertama, mengenai gastronomi itu sendiri dalam hal eksistensinya dalam kancah 

global dan industri pariwisata, dan kedua, mengenai persoalan identitas budaya 

masyarakat Indonesia yang tercermin dari fenomena gastronomi Indonesia masa kini. 

Kedua persoalan ini dapat dikatakan saling terkait satu sama lain, di mana persoalan 

pertama menyangkut keterpinggiran budaya gastronomi negeri ini akibat serbuan 

globalisasi, di samping oleh sebab-sebab lain, juga ada kaitannya dengan karakteristik 

budaya, terutama cara pandang bangsa ini terhadap kebudayaannya sendiri.   

Gastronomi adalah istilah asing yang di Indonesia padanannya kira-kira adalah 

tata boga atau kuliner.2 Gastronomi atau tata boga adalah seni, atau ilmu mengenai 

makanan yang berhubungan dengan kualitas dan kenikmatan (good eating). Karena 

                                                           
1 Jonathan Safran Foer, Eating Animals, terj. Zia Anshor (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 211. 
2 Dua ratus tahun yang lalu, kata gastronomi pertama kali muncul di zaman modern tepatnya di 

Perancis pada puisi yang dikarang oleh Jacques Berchoux (1804). Kendati popularitas kata tersebut 

semakin meningkat sejak saat itu, gastronomi masih sulit untuk didefinisikan. Kata gastronomi berasal 

dari Bahasa Yunani kuno gastros yang artinya "lambung" atau "perut" dan nomos yang artinya 

"hukum" atau "aturan". http://id.wikipedia.org/wiki/Gastronomi (diakses 30 Maret 2011). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Seni
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Perancis
http://id.wikipedia.org/wiki/Yunani
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kualitas dan kenikmatan makanan-minuman itu tidak berdiri sendiri hanya 

menyangkut materinya, melainkan berkaitan dengan aspek-aspek lain di luar dirinya 

seperti tata cara, maka istilah gastronomi juga merujuk kepada studi mengenai 

hubungan antara budaya dan makanan, di mana unsur-unsur budaya dalam makanan 

menjadi sentral. Kentalnya aspek budaya dalam gastronomi disebabkan oleh karena  

pengejawantahan warna, aroma, dan rasa dari suatu makanan dapat ditelusuri asal-

usulnya dari lingkungan tempat bahan bakunya dihasilkan serta budidaya yang 

dilakukan oleh masyarakat pendukungnya. Gastronomi meliputi apresiasi yang 

mendetail mengenai makanan dan minuman, termasuk bagaimana ia menjadi identitas 

nasional dari suatu negara di berbagai belahan dunia. Karena itu, gastronomi dapat 

berperan sebagai cara memahami berbagai sisi-sisi budaya suatu bangsa tertentu 

melalui pendekatan perilaku terhadap makanan dan minuman yang digunakan di 

berbagai negara.3 Tulisan ini mencoba memahami seluk-beluk gastronomi Indonesia 

dengan menggunakan perpektif cultural studies terutama mengenai problem 

keterpinggiran budaya masakan Indonesia di tengah gelombang budaya global. 

 

Makanan: Habitus, Identitas, dan Gaya Hidup 

Makanan memiliki dimensi yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan 

dengan pemenuhan kebutuhan fisik dasar manusia sebagai makhluk hidup (nature) 

tetapi juga berkaitan dengan dimensi-dimensi sosial-budaya manusia sebagai makhluk 

simbolik (culture). Sebagai budaya, makanan merupakan hasil olahan manusia 

berakal budi dari berbagai sumber bahan baku material yang tersedia oleh alam. 

Manusia membudidayakan, mengembang biakkan, mewariskan, dan diterima oleh 

masyarakat pendukungnya menjadi suatu kebiasaan kolektif. Makanan sudah menjadi 

habitus – dalam bahasa Bourdieu – yaitu suatu keterampilan atau kemampuan praktis 

yang seringkali tidak disadari dan nampak alamiah serta berkembang dalam 

lingkungan sosial tertentu.4 Makanan beserta berbagai aspek yang menyertainya 

seperti penyajian, cara makan, dan situasi tertentu yang mengikutinya, dipraktekkan 

                                                           
3 http://id.wikipedia.org/wiki/Gastronomi (diakses 30 Maret 2011). 
4 Haryatmoko, Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi (Jakarta: Gramedia, 

2010), hal. 14. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Warna
http://id.wikipedia.org/wiki/Aroma
http://id.wikipedia.org/wiki/Rasa
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 Gaya Hidup adalah 
kesadaran atau kepekaan 
konsumen yang lebih tinggi 
terhadap proses konsumsi  

 Gaya Hidup merupakan 
kecenderungan kelompok 
dalam menggunakan barang-
barang untuk membedakan 
diri mereka dengan kelompok 
lain, dan sekaligus sebagai 
sebuah perjuangan 
memperoleh posisi sosial. 

 Cara orang untuk 
menampilkan individualitas 
mereka dan cita rasa mereka 
melalui pemilihan barang-
barang tertentu dan disusul 
dengan pembiasaan atau 
personalisasi barang-barang 
tertentu (pakaian, rumah, 
furnitur, dekorasi interior, 
mobil, liburan, makanan dan 
minuman, juga musik, film 

oleh masyarakat menjadi suatu praksis budaya yang mentradisi dan menjadi bagian 

dari kebudayaan. 

Praktek makan dan kebiasaan mengkonsumsi makanan tertentu dalam 

masyarakat kemudian mengalami pelebaran fungsi, yaitu menjadi bagian dari 

perangkat hubungan sosial. Makanan-minuman disajikan ketika berkumpul bersama 

anggota masyarakat lain, ketika menerima tamu, dan ketika ada acara-acara tertentu. 

Dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti perkawinan atau perhelatan 

lain, unsur makanan adalah hal pokok dari terselenggaranya kegiatan itu, sehingga 

seksi konsumsi dalam kepanitiaan selalu menjadi utama. Makanan bahkan menjadi 

sarana interaksi manusia dengan Tuhan (peribadatan). Makanan disajikan sebagai 

sajen dalam upacara keagamaan dan tradisi. Di samping prosesi ritualnya sendiri, 

unsur makanan yakni bahan dan bagaimana disajikan adalah hal paling penting. Hal 

ini karena dalam makanan terkandung makna-makna simbolik yang memwahanai 

ungkapan-ungkapan batin manusia yang dalam dan sakral mengenai interaksinya 

dengan sang pencipta dan lingkungan alam. Nasi tumpeng yang berbentuk gunung, 

misalnya, melambangkan suatu cita-cita yang tinggi dan mulia, yakni keinginan 

manusia untuk selalu mengabdi dan memberi penghormatan kepada sang Khalik yang 

Maha Tinggi.5 

Karena menjadi bagian dari tradisi masyarakat yang beragam, makanan pun 

mempunyai jenis yang beraneka ragam sesuai karakteristik dan kreasi masyarakat 

pendukungnya. Makanan pun menjadi kode 

sosial yang menandai pola-pola kebudayaan, 

nilai, dan karakteristik suatu masyarakat 

tertentu. Makanan pun mempunyai fungsi 

sebagai salah satu pembentuk identitas budaya 

suatu bangsa. Kita mengenal Jogja dari gudeg-

nya, Tegal dengan warteg-nya, Manado 

dengan rica-rica-nya, Bandung dengan 

siomay-nya, Palembang dengan pempek-nya, 

dan seterusnya.  

                                                           
5 Lihat Wahana Giri MC, Sajen & Ritual Orang Jawa (Yogyakarta: Narasi, 2010), hal. 18. 
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Kedudukan makanan sebagai salah satu identitas ini sejajar dengan kreasi-

kreasi budaya lain seperti pakaian, perkakas, dan tata sopan santun, atau upacara. 

Simbolisasi makna makanan sedemikian rupa sehingga muncul norma-norma tertentu 

yang dilekatkan kepadanya. Makanan kemudian mengalami pergeseran melampaui 

fungsi dasarnya sebagai pemuas kebutuhan fisik. Sebagaimana benda-benda material 

lain, makanan dimuatkan oleh masyarakat pendukungnya berbagai macam makna 

yang merujuk kepada relasi sosial antar manusia/kelompok. Sebagaimana dikatakan 

Lee (2006) dalam Ardika (2011), barang-barang konsumsi adalah objek yang 

digunakan sebagai perangkat perjuangan dan relasi sosial antar kelompok yang 

diartikulasikan dalam kehidupan sehari-hari.6 Mengkonsumsi makanan tertentu sudah 

menjadi gaya hidup (life style), sama dengan mengenakan pakaian tertentu (fashion), 

menonton, rekreasi, shopping, jalan-jalan, dan sebagainya. Yang dinilai dari makanan 

bukan lagi sisi materialnya melainkan aspek-aspek eksterioritas: kemasannya, cara 

menyajikannya, dan suasana di sekelilingnya. Nilai-nilai intrinsik disusupkan dengan 

citra-citra baru yang berasal dari luar dirinya. Citra budaya dari makanan ini terbentuk 

dengan mekanisme kegemaran, hobbi, fans, sampe kepada gaya hidup. Begitulah asal 

mula budaya kuliner yang kita nikmati sekarang ini. 

Unsur-unsur budaya yang masuk ke dalam makanan pada gilirannya 

digunakan oleh masyarakat penganutnya untuk menandai  suatu kebudayaan. Dengan 

kata lain, makanan terkait dengan identitas. Karena merupakan bagian dari 

kebudayaan masyarakat, maka makanan pun memiliki ragam sebanyak etnis/bangsa. 

Indonesia adalah salah satu negeri yang sangat kaya dengan khazanah budaya 

makanan/kuliner. Hampir semua daerah memiliki ragam/jenis makanan/masakan 

sendiri yang berbeda cita rasa dan bentuknya dari yang lain. Sebagian ada yang saling 

mempengaruhi. Keragaman jenis makanan ini menjadi daya tarik tersendiri, kemudian 

memunculkan industri kreatif di sektor makanan-minuman. Kreasi dan industri 

budaya ini menemukan lahan subur ketika komersialisasi budaya semakin 

bertumbuhan, lebih-lebih di era di mana pariwisata menjadi pasarnya. Gaya hidup ini 

                                                           
6 I Wayan Ardika, “Pariwisata Budaya: Gastronomi Indonesia sebagai Salah Satu Identitas Budaya 

Bangsa,” Makalah disampaikan dalam seminar Nasional Gastronomi Indonesia dan Pariwisata, STP 

Nusa Dua Bali, 24 Maret 2011, hal. 7. 
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lalu semakin menemukan ruang implementasinya dalam restoran, festival makanan, 

masakan, pameran, pasar, dan mall-mall yang berhamparan di sekitar kita. 

 

Globalisasi Gaya Hidup 

George Ritzer7 dalam McDonaldization of Society menggambarkan 

masyarakat dunia sekarang ini telah dilanda globalisasi dalam segala bentuknya. 

Proses globalisasi itu menyangkut karakteristik budaya massa sebagaimana 

direpresentasikan oleh fenomena restoran cepat saji (fast food) yang saat ini 

bertumbuhan di belahan dunia manapun, seperti McDonald, KFC, Pizza Hut, 

Starbuck Coffee, dan lain sebagainya. Dalam era globalisasi, masyarakat mempunyai 

karakteristik dan berparadigma rasional yang menekankan kepada efisiensi, penuh 

perhitungan, terstandarisasi, dan kontrol.  

Peran restoran cepat saji sebagai agen budaya massa telah membuat 

masyarakat mengadopsi dan terobsesi dengan pola budaya global, termasuk dalam 

tata cara mereka berinteraksi dengan makanan. Tata boga, resep, etiket, dan jenis 

makanan, dan kemasannya mengikuti pola-pola yang datang dari Barat atau Amerika. 

Restoran-restoran cepat saji seperti McD, KFC, Hoka Hoka Bento, Pizza Hut, dan lain 

sebagainya adalah model bagi kebanyakan masyarakat di negeri ini dalam hal 

makanan. Sebagai gaya hidup, yang ditonjolkan bukan lagi ‘apa yang dimakan’ tetapi 

di mana dan bagaimana makannya. Makanan memiliki dimensi yang kompleks, 

karena telah melampaui fungsi dasarnya sebagai pemenuh kebutuhan fisik, dan 

ditampilkan sebagai pencitraan sosial-budaya bagi yang mengkonsumsinya. 

Penerimaan masyarakat dunia terhadap produk-produk budaya global beserta 

orientasi nilai yang mengikutinya terasa alamiah sebagai kebutuhan hidup manusia 

modern. Medialah yang memainkan peranan paling signifikan dalam menaturalkan 

interaksi manusia dengan produk budaya, padahal sesungguhnya itu dominasi penuh 

muslihat (Haryatmoko), atau hegemoni cara berpikir manusia yang kemudian 

mengarahkan tindakan-tindakan sosialnya. Peran media ini, menurut Tester,8 tidak 

bisa dipungkiri lagi karena beberapa hal. Pertama, produksi budaya dewasa ini 

                                                           
7 George Ritzer, The McDonaldization of Society (Los Angeles: Pine Forge Press, 2008). 
8 Keith Tester, Immor(t)alitas Media, terj. Abdullah Sumrahadi (Yogyakarta: Juxtapose, 2009), 

hlm. xi 
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didominasi oleh media sampai pada tingkat di mana tidak ada aktivitas budaya atau 

produksi yang tidak disentuh olehnya. Kedua, media menampilkan segala sesuatu 

sebagai hal yang menarik pada dan untuk dirinya; media cenderung menghilangkan 

kemungkinan bahwa sesuatu secara kualitatif lebih baik dari yang lain; dikarenakan 

oleh media, sesuatu bisa menjadi menarik atau membosankan. Ketiga, yang paling 

parah, dominasi media dan runtuhnya piranti kritis menjadi sekedar kategori barang-

barang yang menarik atau membosankan, telah menghancukan bukan saja nilai 

budaya tetapi juga nilai moral. 

Dominasi media terhadap produk-produk budaya telah menyihir jutaan orang 

sehingga tidak lagi memiliki kemampuan kritis untuk memilih berdasarkan 

pertimbangan moral selain dari tunduk pada ideologi media, yaitu kapitalisme. Media 

telah memainkan perannya sebagai instrumen hegemoni ideologi kapitalisme yang 

mengarahkan perilaku dan selera jutaan manusia. Demikianlah, produk-produk 

makanan yang di negera asalnya adalah “junk food” (makanan sampah) menjadi 

makanan favorit penuh prestise di negeri koloninya, karena makanan-makanan itu 

hadir beserta citra budaya yang dilekatkan oleh media kepadanya. Di sisi lain, mitos-

mitos tradisional yang  merawat kecintaan kita kepada produk budaya sendiri telah 

tumbang semuanya, karena mitos-mitos dianggap sebagai bukan pengetahuan, dus 

bertentangan dengan karakter modernitas. 

 

Mentalitas “Budak di Negeri Sendiri” 

Fenomena menjamurnya makanan-makanan barat yang tersaji melalui etalase-

etalase restoran Amerika/Barat dalam masyarakat Indonesia mencerminkan suatu 

mentalitas terjajah yang akut. Salah satu mentalitas terjajah itu antara lain rasa rendah 

diri dan mengagung-agungkan semua hal yang beasal dari negeri Barat, sambil 

meniadakan nilai-nilai yang ada dalam diri sendiri. Mentalitas terjajah ini pula yang 

menyuburkan restoran-restoran cepat saji di Indonesia, padahal makanan yang tersaji 

di dalamnya dicap sebagai “junk food” (makanan sampah) di negaranya. Padahal 

makanan di negeri ini tidak kalah nilai substansinya dari makanan-makanan dari 

benua lain. 

Sejumlah fenomena menunjukkan bahwa budaya masakan dan makanan 

dalam negeri (lokal) mengalami keterpinggiran, terdesak oleh produk-produk 
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masakan dari atau yang dikemas ala luar negeri. Makanan lokal hanya bisa ditemukan 

di pasar-pasar tradisional, di pinggir-pinggir jalan, di warung-warung daerah kumuh, 

dan dikonsumsi oleh kelas-kelas pekerja dan orang rendahan. Fungsi utamanya betul-

betul untuk memenuhi kebutuhan primer akan makanan, bukan yang lain-lain. 

Kalaupun ada yang lain, paling-paling bisa berfungsi sebagai wahana bagi orang-

orang tertentu yang ingin mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang kecil. 

Makanan lokal juga dicitrakan sebagai bagian dari tradisionalisme dan mitos lantaran 

fungsinya sebagai perangkat upacara. Makanan-makanan itu tidak bisa menembus 

etalase-etalase mall dan supermarket serta tidak bisa membranding diri dalam bentuk 

restoran-restoran cepat saji ala McD dan sebangsanya.  

Tidak bisa dipungkiri, keterpinggiran ini adalah hasil gilasan mekanisme pasar 

yang kapitalistik, globalisasi gaya hidup, serta mentalitas terjajah kaum inlander. 

Kapitalisme dan globalisasi merambah ke berbagai sektor, terutama ranah-ranah 

budaya sehingga melahirkan produk-produk budaya seperti fesyen dan berbagai 

industri kreatif, makanan, dan kesenian.9 Kesemuanya merupakan bagaian dari gaya 

hidup baru manusia modern. 

Mentalitas “budak di negeri sendiri” ala inlander terjajah menjadi faktor 

penting yang ikut meminggirkan produk-produk budaya lokal. Masyarakat bangsa 

kita yang seyogyanya menjadi pendukung produk budaya sendiri justeru menjadi 

pasar yang menggiurkan bagi industri-industri global. Tipuan-tipuan iklan telah 

menyihir bangsa ini untuk menjadi konsumen utama produk-produk luar. Tingkat 

konsumerisme bangsa kita termasuk tinggi. Mentalitas mengekor orang lain, telah 

menjadikan kita mengkonsumsi produk-produk budaya luar secara berlebihan. Belum 

berbudaya atau maju jika tidak akrab, mencicipi atau fanatik terhadap produk luar. 

Masyarakat konsumerisme seperti itu benar-benar berada pada kegalauan identitas, 

antara memegang teguh hasil budaya sendiri atau mengikuti arus kemajuan yang 

didefinisikan oleh media atau pandangan massa. Kita ini – kata Emha Ainun Nadjib – 

                                                           
9 Hartley tidak menyebutkan makanan sebagai bagian dari industri kreatif  kecuali menjadi bagian 

dari aspek tambahan yang  memiliki “kedekatan hubungan ekonomi” dengan industri kreatif, yaitu 

keramahtamahan/penyambutan tamu. Lihat John Hartley, Communication, Cultural, & Media Studies, 

Konsep Kunci, Terj. Kartika Wijayanti (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. 118-120. 
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adalah “bangsa yang mengalami paradoksal antara fanatisme Melayu dan orientasi 

kebaratan yang semakin meninggi.”10  

Masyarakat yang terbawa arus globalisasi seperti itu mengalami 

ketercerabutan dari akar-akar budayanya kemudian teralienasi dan pada gilirannya 

meninggalkan budayanya sendiri. Namun demikian, mereka masih menyimpan di 

bawah sadarnya romantisme budaya yang sewaktu-waktu bisa terangkat ke 

permukaan tatkala ada kondisi-kondisi tertentu semacam kejenuhan budaya. 

Misalnya, ketika serbuan produk Barat ternyata disadari telah menimbulkan berbagai 

keterpinggiran di balik kemudahan dan kenikmatan yang ditawarkannya, maka jalan 

kembali ke tradisi budaya sendiri menjadi pilihan. Kondisi ini dapat diibaratkan 

sebagai  susana psikologi orang muda berpacaran, di mana ia akan merasa rindu dan 

sayang kepada kekasihnya jika kekasihnya berjalan dengan orang lain. Rasa cinta kita 

kepada produk-produk budaya tanah air muncul ketika budaya itu terkalahkan. Emha 

menggambarkan, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, kita harus digoda 

dulu. Misalnya dengan kasus Malaysia masalah batik dan lagu Rasa Sayange… 

 “O, itu orang Jawa, Sunda, Bugis, Ambon sendiri yang berbaju Malaysia yang 

menggoda Indonesia melalui Rasa Sayange dan lain-lain supaya bangsa 

Indonesia bangun dari tidurnya, marah dan bertindak sungguh-sungguh untuk 

membangun kembali dan membela martabatnya. Klaim dan godaan itu 

dilakukan bersumber dari kandungan rahasia rasa nasionalisme anak turun kita 

sendiri di Malaysia….”11 

 

Keberpihakan Moral dan Politik 

Menegaskan kembali identitas produk budaya lokal atau nasional, khususnya 

dalam bidang gastronomi, bukanlah hal yang mudah di tengah arus globalilisasi yang 

semakin deras ini. Namun, hal itu bukanlah tidak mungkin. Upaya melirik kembali 

atau bahkan pengarus-utamaan gastronomi Indonesia di negeri sendiri bisa 

menunggangi kecenderungan titik balik peradaban (turning point) sebagaimana 

didengung-dengungkan oleh Fritjof Capra. Menurut Capra, dunia sekarang sedang 

mengalami titik jenuh/kulminasi peradaban di mana orang-orang mulai melirik 

kepada kearifan-kearifan tradisional yang banyak tersimpan di dunia timur.12 

                                                           
10 Emha Ainun Nadjib, “Kita Para ‘Indon’,” Jejak Tinju Pak Kiai (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 

155 
11 Ibid., hlm. 156. 

12  
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Sinyalemen Capra ini merupakan sugesti moral untuk menyikapi secara kritis produk-

produk budaya Barat yang sangat hegemonik dan dehumanik. Kedasaran moral ini 

bertumbuhan melalui “mitos-mitos” seperti back to nature, go green, local 

wisdom/genius/knowledge, dan sebagainya.  

Kesadaran moral seperti di atas memang merupakan prasyarat untuk keluar 

dari jebakan ideologi hegemonik seperti kapitalisme gaya hidup yang diusung oleh 

media.13 Dalam aspek makanan, upaya untuk itu sudah mulai dilakukan bahkan 

dengan menyentuh aspek-aspek teologi dari makanan. Foer, lewat tulisannya yang 

bergaya satir, Eating Animals,14 menggugat budaya manusia memakan makanan 

berbahan baku binatang. Gugatan ini tidak sekedar anjuran untuk memperlakukan 

binatang secara manusiawi, tetapi juga mengoreksi secara total filosofi makna 

makanan bagi manusia modern. Ini berarti, manusia harus mengubah total budaya 

makannya dan produksi makanannya. Kesadaran filosofis ini memang bukan saja 

berimbas kepada pengendalian produksi makanan oleh perusahaan-perusahan 

kapitalis yang menguasai hajat hidup banyak orang, tetapi juga kepada semua tradisi 

gastronomi secara keseluruhan. Tetapi paling tidak, Foer telah membongkar struktur 

ideologis yang ikut melanggengkan dominasi produk-produk makanan berskala 

global. 

Pembongkaran ideologis yang dilakukan Foer jelas bekerja dalam tataran 

global. Dalam konteks keterpurukan produk budaya makanan nasional kita, perlu 

tumbuh kesadaran nasionalisme sebagai prasyarat diterimanya produk-produk budaya 

makanan oleh anak negeri di rumahnya sendiri. Bermula dari kesadaran nasionalisme 

ini bahkan bukan tidak mungkin produk makanan kita juga akan mendunia. Sekarang 

ini, produk makanan Indonesia sudah banyak dikenal di mancanegara. Sate, gado-

gado, nasi padang banyak beredar di restoran-restoran di New York dan kota-kota lain 

di Amerika. Di Chicago, bakso merupakan makanan favorit yang diasosiakan dengan 

Indonesia bukan saja oleh warga Indonesia tetapi juga oleh warga bangsa lain. 

                                                           
13 Karena ideologi selalu mengambil bentuk lain di luar dirinya melalui transformasi gagasan, 

simbol, norma, konsep, teori, pola komunikasi, tata nilai, teknologi, desain, dan bentuk lainnya yang 

cenderung terselubung dalam kemasan yang sulit dikenali, disadari, dikelola, dan dikendalikan, maka 

upaya-upaya menyadari, mengenali, dan mengendalikan cara kerjanya akan mengurangi dampak buruk 

dari kerja ideolog. Lihat Ida Bagus Wyasa Putra, “Ancaman Cara Kerja Ideologi Liberal terhadap Pasal 

33 UUD NRI 1945,” dalam Jurnal Konstitusi Vol.1 No.1, September 2008, hlm.75. 
14 Jonathan Safran Foer, Eating Animals, terj. Zia Anshor (Jakarta: Gramedia, 2010). 
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Perjuangan yang lebih heroik melawan hegemoni kapitalisme di bidang makanan ini 

dilakukan oleh Sobron Aidit dan kawan-kawan di Perancis. Dengan gigih mereka 

menawarkan jenis makanan Indonesia di tengah gelimang jenis-jenis makanan lain di 

kota Paris.15 Meskipun usaha mereka bermotif ekonomi dan romantisme tanah air, 

tetapi pilihan akan masakan Indonesia tidak terlepas dari alasan ideologis. 

Pada tataran budaya, kesadaran bahwa produk budaya sendiri mempunyai 

makna lebih tinggi dari produk luar juga perlu ada. Mengkonsumsi makanan nasional 

tidak berarti tradisionil atau ketinggalan zaman, dan sebaliknya memakan makanan 

ala Barat tidak berarti modern. Bukankah di negaranya 

sendiri makanan fast food ala Amerika sudah mulai 

ditinggalkan, dianggap “junk food” (makanan sampah)? 

Kesadaran budaya dengan sendirinya akan 

membentuk perilaku dan kebiasaan dalam berinteraksi 

dengan produk makanan negeri sendiri. Hal ini 

sebagaimana diambarkan oleh Seno Gumira Ajidarma:  

“Melalui nasi uduk orang Jakarta dikembalikan sebagai 

manusia yang memiliki dirinya sendiri, dan tidak 

sekedar dimiliki oleh kuasa-kuasa industri. Melalui nasi 

uduk manusia Jakarta, Homo Jakartensis itu, dibebaskan 

dari penjara citra yang menjebaknya, yakni citra kosmopolitan salah kaprah, 

yang terpaksa ditelannya demi suatu survival, dalam jiwa maupun dalam 

pergaulan-tak-bebas. Dengan begitu, memang, makan nasi uduk menjadi 

suatu, dari kelaparan maupun ketertindasan hegemonik.”16 

 

Kemauan politik. Untuk membendung, menandingi, dan memenangkan arus 

besar produksi budaya Barat, termasuk di bidang makanan, diperlukan komitmen 

kebersamaan dari pelaku bisnis bidang gastronomi (kuliner) sehingga terjadi 

persaingan kolektif. Hal ini bisa dikondisikan oleh adanya kemauan politik (political 

will) dari negara. Negara harus menjadi regulator agar terjadi persaingan kolektif 

(kebersamaan). Menurut Sulastomo, kebersamaan jelas memiliki daya saing yang 

lebih besar dari perseorangan (individualisme), hal mana ditunjukkan oleh Jepang dan 

negara-negara skandinavia. Orang Jepang, tulis Ichiro Kawasaki, mantan duta besar 

                                                           
15Baca Sobron Aidit dan Budi Kurniawan, Melawan dengan Restoran (Jakarta: Mediakita, 2007) 
16 Seno Gumira Ajidarma, Affair: Obrolan tentang Jakarta (Yogyakarta: Buku Baik, 2004), hlm. 

28. 
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Jepang di Brazil, secara perorangan tidak efisien, tetapi 20 orang Jepang yang bekerja 

sama tidak akan mampu ditandingi oleh bangsa lain.17 

Regulasi pemerintah berperan untuk melindungi, membangkitkan, dan 

mengembangkan produk-produk gastronomi Indonesia sehingga tidak tergerus oleh 

arus dan dominasi produk gastronomi dari luar. Dengan regulasi seperti ini tidak 

berarti pemerintah (negara) mengabaikan fenomena persaingan global. Justru 

persaingan global itu harus disuntikkan oleh negara kepada pelaku gastronomi 

Indonesia melalui intervensi apa yang disebut oleh presiden SBY sebagai “budaya 

unggul,” yaitu: 

“suatu sikap dan keyakinan dasar bahwa masing-masing dan kita semua ‘dapat 

melakukannnya’, suatu hasrat untuk menjadi yang terbaik, suatu sikap percaya 

diri bahwa senaik apapun yang dilakukan orang lain, kita dapat melakukan itu 

dengan sama baiknya, atau bahkan mungkin jauh lebih baik lagi. Budaya 

unggul menimbulkan kesukaan untuk belajar, semangat untuk meraih 

kesuksesan, dan kerinduan untuk berprestasi. Budaya unggul itu akan 

mewujud bila masing-masing dari kita secara individu maupun bersama 

senagai masyarakat memiliki hasrat membara untuk mengejar kesempurnaan, 

untuk mencapai apa saja yang unggul.”18 

 

Komitmen seperti ini harus diimplementasikan dalam bentuk-bentuk yang 

kongkret misalnya dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program yang 

memihak. Penguatan kapasitas pelaku gastronomi melalui payung hukum, jaringan, 

dan organisasi yang kuat akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi 

perkembangan gastronomi kita dalam memasuki persaingan dan memenangkan 

dominasi terutama di negeri sendiri. 

 

Penutup 

Di tengah gempitanya pariwisata di negeri ini, produksi budaya pun 

meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif. Produksi budaya mengabdi kepada 

pariwisata dan pariwisata memberi ruang hidup bagi produksi budaya. Masing-masing 

berjalan secara simultan dan mutualistik. Gastronomi, sebagai produk budaya yang 

erat kaitannnya dengan industri pariwisata, juga mengalami perkembangan, proses 

sosial-budaya-ekonomi, dan masalah-masalah yang mengitarinya, sebagaimana 

                                                           
17 Sulastomo, Kapita Selekta The Indonesian Dream (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 30 
18 Susilo Bambang Yudoyono, Indonesia Unggul (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 8. 
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produk-produk budaya lainnya. Faktor-faktor yang sangat berpengaruh kepada proses 

itu antara lain adalah arus globalisasi, mentalitas budaya, dan keberpihakan negara. 

Arus globalisasi telah menyeret produk-produk budaya lokal dan nasional ke sisi 

pinggiran, kalah oleh dominasi produk-produk luar negeri. Globalisasi yang telah 

mengubah cara berpikir dan gaya hidup masyarakat telah menjauhkan masyarakat kita 

dari nilai dan produk budayanya sendiri dan berorientasi kepada nilai dan produk 

budaya Barat yang dianggap menyimbolkan kemajuan. Produk budaya kita ibarat 

tamu di rumah sendiri, dan kita menjadi budak di negeri sendiri. Ini adalah kekalahan 

budaya, sosial, dan ekonomi sebagai efek dari kapitalisme gaya hidup dan perubahan 

identitas. Sementara itu, negara tidak berbuat apa-apa dalam membela, melindungi, 

apalagi menopang budaya-budaya lokal/nasional agar tetap eksis atau bahkan 

mendunia, berkompertisi dengan produk budaya lain. Padahal, potensi untuk itu ada 

berupa fakta objektif bahwa produk budaya kita secara kualitatif juga unggul. 

Agar gastronomi Indonesia mendapat tempat dalam persaingan global dewasa 

ini, diperlukan perubahan cara pandang filosofis terhadap klaim-klaim budaya. 

Perubahan pemaknaan terhadap makanan pun akan mengubah perilaku interaksi para 

pendukung budaya tersebut. Di samping itu, perlu kesadaran dan keberpihakan moral 

dari masyarakat kita sendiri akan nasionalisme budaya. Akhirnya, komitmen dan 

intervensi politik dari negara juga mutlak adanya, di mana negara bisa mengatur 

irama (play maker) dalam percaturan persaingan global di bidang industri budaya 

gastronomi ini. Jika desain ini berjalan secara baik, maka kita bisa berharap untuk 

menjadi “tuan di negeri sendiri”.[] 
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