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ABSTRAK 

Konsumsi protein masyarakat Indonesia sampai saat ini masih rendah dibandingkan dengan 

negara-negara di Asia Tenggara. Disisi lain masyarakat Indonesia memiliki kearifan lokal 

dalam pemenuhan gizi bagi keluarga dan masyarakatnya. Untuk itu penelitian ini bertujuan 

untuk menjelaskan kearifan lokal pemenuhan gizi protein masyarakat di Malang. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan 

penelitian adalah masyarakat etnis Jawa dan Madura di Malang. Teknik sampling yang 

digunakan adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah  

wawancara mendalam (Indepth Interview) dan angket. Data penelitian yang diperoleh 

dianalisis dengan analisis  kualitatif (Content Analysis) dengan Interactive Models menurut 

Milles dan Hubermen (1994) dan disajikan uraian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, 

maka dapat dinyatakan ada 3 (tiga) tipologi kearifan lokal masyarakat Jawa dan Madura di 

Malang dalam pemenuhan gizi protein yaitu sebagai berikut: 1) Adanya kelembagaan yang 

berperan aktif dalam upaya pemenuhan gizi protein. Lembaga tersebut adalah Posyandu, 

PKK, Masjid, Mushola, Arisan Bapak-bapak, dan Tahlilan. Pada komunitas Madura tahlilan 

menjadi lembaga utama dalam upaya pemenuhan gizi protein sedangkan pada komunitas 

Jawa lebih cenderung menggunakan Posyandu, PKK, Arisan Bapak-bapak sebagai lembaga 

utama dalam upaya pemenuhan gizi protein, 2) Adanya tata nilai/kebiasaan yang berperan 

dalam upaya pemenuhan gizi protein. 3) Adanya tempat yang berperan dalam upaya 

pemenuhan gizi protein seperti Balai RW, Balai RT, Rumah Warga, Masjid, Musholla 

sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan gizi protein. 

Kata Kunci: Pemenuhan, Gizi Protein, Kearifan Lokal, Kelembagan, Tata Nilai 

 

 

ABSTRACT 

 

Indonesian society protein consumption is still low compared with countries in Southeast 

Asia. On the other hand the people of Indonesia have local knowledge in nutrition for 

families and communities. For this study aims to describe the local wisdom protein nutrition 

community in Malang. This type of research used in this research is descriptive qualitative. 

The informants are Javanese and Madurese communities in Malang. The sampling technique 

used was purposive sampling. Data collection methods used were in-depth interviews 

(Indepth interviews) and questionnaire. The research data were analyzed by qualitative 

analysis (Content Analysis) with the Interactive Models and Hubermen according Milles 

(1994) and presented a description descriptive. Based on the research results, it can be stated 

there are three (3) local wisdom typology of Java and Madura in Malang in nutrition proteins 

is as follows: 1) The existence of institutions that play an active role in the effort to fulfill the 

nutritional protein. The agency is the Posyandu, PKK, Mosque, Musholla, regular social 

gathering of gentlemen, and Tahlilan. In the Madurese community tahlilan become a major 

institution in order to fulfill the nutritional protein while the Javanese community is more 

likely to use Posyandu, PKK, regular social gathering of gentlemen as a major institution in 

order to fulfill the nutritional protein, 2) The values / habits play a role in the effort to fulfill 



the nutritional protein , 3) The existence of a role in the effort to fulfill the nutritional proteins 

such as RW Hall, Hall RT, Home Residents, mosque, mosque as a place to meet the 

nutritional needs of proteins. 

Keywords: Compliance, Nutrition Protein, Local Wisdom, institutional, Values 
 

PENDAHULUAN 

Konsumsi protein masyarakat Indonesia sampai saat ini masih rendah dibandingkan 

dengan negara-negara di Asia Tenggara. Konsumsi protein masyarakat Indonesia masih di 

bawah Singapura, Malaysia dan Vietnam, misalnya makanan pengahasil protein yakni ayam 

dan telur, konsumsi masyarakat Indonesia masih jauh di bawah Malaysia. Untuk Indonesia 

konsumsi ayam perkapapita setiap tahunnya hanya 7 kilogram, sementara Malaysia 36 

kg/kapita/tahun. Selain itu untuk konsumsi telur masyarakat Indonesia hanya 87 

butir/kapita/tahun jauh di bawah masyarakat Malaysia yang konsumsi telurnya 288 

butir/kapita/tahun. Target pemerintah untuk standar gizi nasional untuk konsumsi telur 720 

butir/kapita/tahun dan daging ayam 40kg/kapita/tahun (Republika Jumat, 28 Oktober 2011). 

Dalam upaya pemenuhan protein, masyarakat diharapkan meningkatkan konsumsi 

daging ayam dan telur hingga dua kali lipat dalam tiga tahun ke depan. Saat ini konsumsi per 

kapita dua komoditas peternakan tersebut masih sangat rendah di Indonesia bahkan kalah 

dibanding negara-negara ASEAN lain. Menurut Menteri Pertanian, masyarakat Malaysia 

rata-rata mengkonsumsi daging ayamsebanyak tiga ekor per bulan. Sedangkan di Indonesia 

hanya 7,6 kg/kapita/tahun atau sekitar satu ekor per empat bulan. Pada 2014 konsumsi daging 

ayam dan telur ditargetkan meningkat 1,5 hingga dua kali lipat. Saat ini konsumsi telur hanya 

sekitar dua hingga tiga butir perminggu/orang. Dari segi produksi sebenarnya peternakan 

unggas dalam negeri saat ini sudah mencapai swasembada. Bahkan sektor perunggasan 

memberikan sumbangan yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan daging nasional yakni 

mencapai 65% dari total konsumsi dalam negeri. Peningkatan konsumsi ayam dan telur di 

masyarakat  akan menaikkan permintaan komoditas ternak tersebut yang akhirnya 

menggairahkan usaha peternakan di dalam negeri. Produksi daging ayam saat ini, sekitar 1,6 

juta ekor setara 2,4 juta ton ayam hidup atau 1,7 juta tondaging ayam. Sedangkan produksi 

telur diperkirakan mencapai 1,4 juta ton per tahun. Sementara itu konsumsi daging ayam dan 

telur di dalam negeri masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara Asean lainnya. 

Konsumsi daging ayam masyarakat Indonesia hanya tujuh kg/kapita/tahun dan telur sekitar 80 

butir/kapita/tahun. Sementara konsumsi daging ayam masyarakat di Thailand mencapai 16  

kg/tahun, Singapura 28 kg/tahun bahkan Malaysia sebanyak 36 kg/tahun (Anonymous, 2015-a). 



Walaupun dua per tiga wilayah Indonesia berupa lautan, konsumsi ikan penduduk 

Indonesia termasuk rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain. Buruknya 

sistem distribusi membuat ikan segar dengan kualitas baik hanya bisa dikonsumsi sebagian 

kecil masyarakat. Hal ini diperburuk dengan daya beli sebagian besar masyarakat sangat 

rendah. Mereka hanya mampu membeli ikan yang diawetkan, terutama ikan asin, meski 

kualitas gizinya rendah. Konsumsi ikan di Indonesia pada 2010 baru 30,47 kilogram per 

kapita. Di Malaysia dan Singapura masing-masing mencapai 55,4 kilogram per kapita per 

tahun dan 37,9 kilogram per kapita per tahun. Konsumsi ikan di Indonesia mengalami 

ketimpangan. Di luar Jawa, konsumsi ikan mencapai lebih dari 30kilogram per kapita per 

tahun, dan yang tertinggi di Maluku, sebesar 52 kilogram per kapita per tahun. Di Jawa, 

konsumsi ikan kurang dari 20 kilogram pe kapita per tahun. Konsumsi terendah di Daerah 

IstimewaYogyakarta sebanyak 16 kilogram per kapita per tahun. Kemiskinan membuat 

masyarakat lebih fokus memenuhi kebutuhan karbohidrat sebagai sumber tenaga. Kalaupun 

memiliki uang, mereka memilih mengonsumsi ayam. Secara umum konsumsi ikan segar di 

Indonesia tetap lebih tinggi dibandingkan ikan asin. Dari 5,6 juta ton produksi ikan laut pada 

2010, hanya 1,9 juta ton merupakan ikan asin ataupun pindang. Pemerintah menargetkan 

konsumsi ikan per kapita naik menjadi 32 kilogram pada 2011 dan 38 kilogram pada 2014 

(Kompas, 2010). 

Disisi lain masyarakat Indonesia memiliki kearian lokal dalam pemenuhan gizi bagi 

keluarga dan masyarakatnya. Nilai-nilai kearifan lokal yang telah terbukti berwawasan 

ekologis dapat diposisikan sebagai landasan untuk pengembangan teknologi produksi 

maupun pengolahan pangan dengan sisipan muatan untuk tujuan peningkatan produktivitas, 

efisiensi, kualitas, dan/atau keamanan pangan. Kajian sosial-ekonomi-budaya bidang pangan 

ditargetkan untuk memperoleh data dan informasi untuk estimasi permintaan dan pasokan 

pangan tentang pola konsumsi dan strategi peningkatan produksi pangan nasional; kelayakan 

usaha tani pangan; serta peran dan kontribusi kelembagaan petani, peternak, nelayan, dan 

pelaku agribisnis. Data dan informasi ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam 

penetapan kebijakan publik yang  mengatur tentang pangan (Dewan Riset Nasional, 2006). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dirancang untuk menjawab 

masalah (fokus) penelitian  bagaimanakah kearifan lokal pemenuhan gizi protein masyarakat 

di Malang?  

 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

Kegiatan penelitian dalam upaya menyusun konsep tentang “Kearifan Lokal 

Pemenuhan Gizi Protein” digambarkan dalam bagan alir penelitian sebagai berikut. 
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Gambar 1  Bagan Alir Penelitian Penyusunan Konsep Kearifan Lokal Pemenuhan Gizi 

Protein di Malang 

 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan desain penelitian deskriptif kualitatiif  yaitu suatu penelitian yang ingin 

mendiskripsikan fakta dengan menggunakan teori tertentu. Dalam penelitian ini, temuan 

magna atau konsep tentang kearifan lokal dalam pemenuhan gizi protein di Malang (Etnis 

Jawa dan Madura) akan dianalisis berdasarkan teori Ayatrohaedi (2006) tentang ragam 

kearifan lokal. Informan penelitian adalah masyarakat dan tokoh masyarakat di Malang (Etnis 

Jawa dan Madura). Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Fokus yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah   kearifan lokal dalam pemenuhan gizi protein di Malang. 

Subfokus (masalah) penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) tipe kearifan lokal dalam 

pemenuhan gizi protein di Kabupaten Malang dan 2) faktor yang mempengaruhi kearifan 

lokal dalam pemenuhan gizi protein di Malang. 

        Metode pengumpulan data yang digunakan adalah  wawancara mendalam dan angket 

terbuka. Wawancara mendalam (Indepth Interview) dilakukan kepada masyarakat Malang. 

Angket terbuka diberikan kepada tokoh masyarakat Malang. Enumerator dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa Etnis Jawa dan Madura yang berada di lokasi penelitian. Untuk menjamin 

kepercayaan data yang diperoleh, maka kriteria yang digunakan untuk pengecekan keabsahan 

data dalam penelitian ini meliputi: 1)  derajat kepercayaan (credibility) dengan menggunakan 

triangulasi sumber (informan),  2) keteralihan (transferabiliy) dengan menyediakan data 

deskriptif secukupnya untuk membuat keputusan tentang pengalihan, 3) kriteria 

keberbantungan (dependability), yang dilakukan dengan  meninjau dan memperhitungkan 
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semua faktor yang bersangkutan dengan data penelitian. Hal ini dilakukan dengan  menjaga 

kehati-hatian, sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengumpulan 

dan penginterpretasian data, dan 4) kepastian (Confirmability), yang dilakukan dengan 

mengadakan kesepakatan atau pengecekan berulang dengan sumber data agar data yang 

diperoleh bersifat obyektif.   

      Analisis data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

dengan cara analisis isi (content analysis). Analisis isi adalah suatu teknik yang sistematik 

untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan. Langkah yang dilakukan 

pada analisis isi dalam penelitian ini menggunakan interactive model dari Miles dan 

Huberman (Miles & Huberman, 1994). Model ini mengandung 4 komponen yang saling 

berkaitan, yaitu (1) pengumpulan data, (2) penyederhanaan atau reduksi data, (3) penyajian 

data, (4) penarikan dan pengujian atau verifikasi simpulan.  

 Magna atau konsep tentang preferensi konsumen terhadap produk pangan organik di 

Malang yang merupakan hasil analisis isi selanjutnya dianalisis berdasarkan teori 

Ayatrohaedi (2006) tentang ragam kearifan lokal. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Studi Tipe Kearifan Lokal Pemenuhan Gizi Protein Masyarakat di Kecamatan 

Kedungkandang dan Kecamatan Dinoyo Malang pada Komunitas Madura dan Jawa 

menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat komunitas Madura di Kedungkandang telah 

berkembang bentuk kearifan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi protein mereka dalam 

bentuk tahlilan dan pemanfaatan fasilitas posyandu. Kegiatan tahlilan dilakukan rutin setiap 

minggu sekali yaitu hari malam jum’at yang didalamnya akan berlangsung perjamuan makan 

yang disiapkan oleh tuan rumah. Menu makanan pada kegiatan rutin ini biasanya soto dan 

kue-kue yang terbuat dari telur yang merupakan sumber protein hewani. 

Dari keterangan para warga yang tinggal di desa Jl. Muharto RT. 10 RW. 10 

Kecamatan Kedungkandang bahwasanya sering diadakannya kegiatan rutin warga yaitu 

tahlilan dimana dalam kegiatan tersebut dihidangkan makanan-makanan untuk para tamu 

tahlilan.  

 “Pada saat tahlilan yang diadakan setiap satu minggu sekali, biasanya 

tuan rumah akan menghidangkan makanan untuk para tamu biasanya 

makanan berupa soto, nasi campur, rawon, atau roti dan kopi,” terang 

Juariyah warga setempat 

 



Disisi lain Posyandu yang ada disekitar lingkungan warga juga digunakan untuk 

meningkatkan pemenuhan gizi protein dengan melakukan kegiatan membagikan sup daging, 

susu, dan bubur kacang hijau pada minggu ke tiga setiap bulannya.  Tentunya menu makanan 

tersebut dapat meningkatkan kebutuhan protein yang dibutuhkan warga sekitar.  

 “Kegiatan yang dilakukan oleh posyandu setempat amat membantu 

pemenuhan gizi warga setempat, karena rata-rata warga sini mengalami 

gizi kurang, sehingga angka kematian bayi dan ibu hamil cukup tinggi 
disini,” jelas Murti selaku ibu RW. 10. 

 

Pemenuhan gizi protein juga dilakukan oleh warga setiap hari dengan cara mencampur 

dan mengkombinasi lauk-pauk untuk makan sehari-hari. 

 “Biasanya kami makan sup dan ditambah ikan goreng seperti pindang, 

tongkol, mujair, karena kami sekeluarga yang asli Madura gemar dengan 
ikan” terang Khusnul ibu yang juga bekerja menjadi pedagang tersebut. 

   

Di sisi lain dalam pemenuhan gizi protein masyarakat Kedungkandang juga 

mentradisikan mengkonsumsi tempe. Mereka menyatakan bahwa disamping harganya 

terjangkau tempe juga mempunyai kandungan protein. Fenomena ini juga didukung dengan 

hasil pengamatan yang menunjukkan bahwa setiap penjual sayur keliling (mlijo) pasti 

berjualan tempe dan mereka menyatakan tempe yang paling laku dan tidak pernah tersisa. 

Komunitas Jawa memiliki kearifan lokal yang sedikit berbeda dengan komunitas 

Madura. Masyarakat komunitas Jawa yang ada di Desa Sumbersari Gang 5 RT. 5 RW. 2 

memenuhi kebutuhan gizi protein dengan cara mengkombinasikan makanan dengan bahan 

baku tempe. Tempe menjadi menu wajib bag komunitas ini untuk memenuhi kebutuhan 

protein. Agar tidak menjemukan maka tempe diolah menjadi berbagai menu masakan, 

misalnya sayur kuah tempe, bothok tempe, oseng-oseng tempe, sambel goreng tempe, kare 

tahu tempe, mendhol tempe, tempe bacem, sate tempe, kenctukyn tempe, atau sekedar tempe 

goreng. Di sisi lain kebanyakan dari warga komunitas Jawa juga memiliki ternak ayam 

sehingga hal tersebut lebih membantu dalam proses pemenuhan gizi protein dilingkungan 

setempat. Hal ini dikarenakan disamping dijual, ayam tersebut juga disembelih sendiri untuk 

pemenuhan kebutuhan gizi protein atau jika ada tetangga yang beli akan dibeli harga di 

bawah harga pasar, potongan angkos dan waktu serta tenaga jual ke pasar katanya. 

Masyarakat komunitas Jawa yang ada di Desa Sumbersari Gang 5 RT. 5 RW. 2 Kecamatan 

Dinoyo memenuhi kebutuhan gizi protein juga dengan cara mengkombinasikan makanan 

sumber protein. 



Kearifan lokal yang dimiliki oleh komunitas kampung Jawa juga terletak pada kegiatan 

ibu PKK. Kegiatan PKK dilakukan setiap bulan pada minggu kedua. Didalam kegiatan PKK 

tersebut biasanya disediakan makanan-makanan seperti kue-kue dan makanan seperti soto, 

rawon, dan juga nasi campur. Dalam kegiatan PKK tersebut juga dilakukan sosialisasi 

tentang pentingnya pemenuhan gizi dalam keluarga serta penjelasan mengenai pentingnya 

menjaga asupan gizi pada balita dan ibu hamil.  

“Kegiatan PKK rutin dilakukan, kadangkala juga diberikan materi tentang 

pemenuhan gizi dan cara menyiasati menu makanan sehingga ibu-ibu bisa 
memenuhi gizi keluarganya,” terang Aminah warga setempat. 

 

Keterangan serupa juga didapatkan dari ibu Ah selaku ibu RT setempat yang 

mengatakan bahwa ibu-ibu PKK akan lebih mengerti ketika dilakukan penyuluhan dan 

praktek secara langsung tentang pentingnya pemenuhan gizi tersebut, sehingga pemenuhan 

gizi bisa merata tanpa ada warga yang mengalami kekurangan gizi. 

 “Selain kegiatan PKK, sebagian warga disini juga memelihara ayam untuk 

peliharaan, namun, juga bisa dikonsumsi untuk keluarga sendiri yang 

tentunya hal tersebut dapat membantu pemenuhan gizi protein” terang bu 

RT. 

 

Di daerah tersebut juga terdapat posyandu yang aktif memantau kesehatan warga 

setempat. Posyandu di daerah tersebut tidak hanya melayani ibu hamil dan balita, namun juga 

melayani warga yang sedang sakit. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh posyandu adalah 

pembagian bubur kacang hijau dan susu kedelai secara gratis setiap bulannya pada minggu 

ke-empat. Kearifan lokal yang sangat menonjol di komunitas Jawa adalah kegiatan PKK 

yang dilakukan oleh ibu-ibu yang didalam kegiatan tersebut diberikan penyuluhan tentang 

pentingnya pemenuhan gizi protein serta cara-cara untuk memenuhi gizi protein didalam 

keluarga, sehingga pengetahuan tersebut didapatkan oleh warga dengan mudah. 

Fenomena yang menarik pada komunitas Madura adalah dikarenakan sebagian besar 

komunitas Madura berprofesi sebagai pedagang sehingga sulit beraktivitas dalam pertemuan 

RT tetapi di sisi lain jiwa religiusnya yang kental menjadikan tahlilan sebagai ajang 

silaturahim, pembahasan masalah lingkungan, dan upaya pemenuhan gizi. Disisi lain 

fenomena yang terjadi di komunitas jawa yang sebagian besar adalah pegawai dan petani 

mempunyai waktu yang cukup untuk beraktivitas di arisan bapak-bapak (pertemuan rutin 

bapak-bapak), PKK, dan posyandu, sehingga lembaga-lembaga ini juga menjadi ujung 

tombak bagi pemenuhan gizi masyarakat. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 



setiap komunitas yang berbeda kebiasaan memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Namun, 

kearifan lokal tersebut dapat menjadi jalan untuk memenuhi gizi protein warga setempat. 

Studi Tipe Kearifan Lokal Pemenuhan Gizi Protein Masyarakat di Kecamatan 

Mergosono Malang pada Komunitas Madura dan Jawa menunjukan bahwa Posyandu 

merupakan salah satu tempat yang digunakan oleh masyarakat komunitas Jawa dan Madura 

sebagai sarana dalam  penyampaian tentang pemenuhan gizi protein. Posyandu juga sangat 

berperan dan memiliki konstribusi penting bagi komunitas tersebut dalam pemenuhan gizi 

protein.  Secara umum pemenuhan gizi protein kedua komunitas tersebut sudah terpenuhi, hal 

itu terlihat dari ciri fisik pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang ada, diantaranya 

yang teramati adalah perawakan atau badan yang terlihat berisi, kulit yang tidak bersisik atau 

terlihat sehat, rambut yang terlihat sehat ditandai dengan rambutnya yang hitam dan relatif 

mengkilat. Tempe merupakan salah satu bahan makanan paling favorit yang digunakan dalam 

pemenuhan gizi protein. Hasil observasi yang dilakukan enumerator menunjukkan semua 

warung kelontong yang menjual sayur pasti juga menjua tempe, bahkan ketika enumerator 

kembali di jam 10 pagi semua tempe yang dijual di warung kelontong tersebut telah habis 

terjual. 

Studi Tipe Kearifan Lokal Pemenuhan Gizi Protein Masyarakat di Desa Maron 

Kecamatan Pujon Kabupaten Malang pada Komunitas Madura dan Jawa menunjukkan bahwa 

salah satu kearifan lokal yang ditemukan dalam pemenuhan kebutuhan protein pada komunitas 

masyarakat Jawa dan Madura di Desa Maron Kecamatan Pujon adalah membagikan daging 

korban secara merata dan luas ke seluruh masyarakat  pada saat hari raya Idul Adha. Jangkauan 

pembagian ini juga diusahakan seluas mungkin terutama bagi masyakarat yang kurang mampu 

sehingga masyarakat yang kurang mampu akan mendapatkan bagian daging kurban sangat banyak 

dari berbagai kepanitiaan penyembelihan hewan kurban. Kepanitiaan biasanya dibentuk oleh 

masjid atau musholla. Disisi lain ibu-ibu takmir masjid atau mushola juga memasak daging kurban 

yang kemudian dimakan secara bersama-sama panitia dengan masyarakat yang kurang mampu. 

  Secara umum ada 3 (tiga) tipologi kearifan lokal masyarakat Jawa dan Madura di 

Malang dalam pemenuhan gizi protein yaitu: 1) adanya kelembagaan yang berperan aktif 

dalam upaya pemenuhan gizi protein, 2) adanya tata nilai yang berperan dalam upaya 

pemenuhan gizi protein, dan 3) adanya tempat yang berperan dalam upaya pemenuhan gizi 

protein. Ketiga tipe kearifan lokal tersebut distimulai oleh berbagai faktor diantaranya adalah 

jenis pekerjaan. Sebagian besar komunitas Madura yang berprofesi sebagai pedagang 

memiliki waktu yang terbatas untuk beraktivitas dalam pertemuan RT tetapi di sisi lain jiwa 

religiusnya yang kental menjadikan tahlilan sebagai ajang silaturahim, pembahasan masalah 



lingkungan, dan upaya pemenuhan gizi. Sedangkan komunitas jawa yang sebagian besar 

adalah pegawai dan petani mempunyai waktu yang cukup untuk beraktivitas di arisan bapak-

bapak (pertemuan rutin bapak-bapak), PKK, dan posyandu, serta mengkreasikan menu 

olahan dalam upaya pemenuhan gizi protein. Faktor jenis pekerjaan inilah yang kemudian 

mendorong kearian lokal yang efektif dan efisien dalam upaya pemenuhan gizi protein. 

Kearifan lokal bisa saja menjadi jawaban tersendiri atas pemenuhan kebutuhan 

pangan. Presiden kita menyatakan dengan kearifan lokal, Indonesia bisa mewujudkan 

swasembada dan kemandirian pangan. “Di tengah-tengah permasalahan dunia seperti krisis 

pangan dan energi, kita harus mencari apa yang bisa kita lakukan secara domestik untuk 

meningkatkan ketahanan pangan dan energi di dalam negeri,” kata Presiden pada pembukaan 

konferensi nasional dan pameran bertema Kearifan Lokal Perempuan Indonesia Menuju 

Ketahanan Pangan di Jakarta, tahun 2008 silam (Kompas, 2010). 

Menurut Ayatrohaedi (2006), kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem 

pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (indigenous knowledge systems) yang bersifat empirik 

dan pragmatis. Bersifat empirik karena hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari 

fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Bertujuan pragmatis karena seluruh 

konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk 

pemecahan masalah sehari-hari (daily problem solving). Kearifan lokal merupakan sesuatu 

yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara 

hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal). Dengan kata lain, kearifan lokal 

bersemayam pada budaya lokal (local culture).  Menurut Ayatrohaedi (2006) jenis-jenis 

kearifan lokal, antara lain: 1) Tata kelola,berkaitan dengan kemasyarakatan yang mengatur 

kelompok sosial, 2) Nilai-nilai adat, tata nilai yang dikembangkan masyarakat tradisional 

yang mengatur etika, 3) Tata cara dan prosedur, bercocok tanam sesuai dengan waktunya 

untuk melestarikan alam, dan 4) Pemilihan tempat dan ruang. 

Pengertian Kearifan Lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari 2 kata 

yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Local berarti setempat dan wisdom sama dengan 

kebijaksanaan. Dengan kata lain maka local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-

gagasan, nilai-nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (local) yang bersifat bijaksana, 

penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam 

disiplin antropologi dikenal istilah local genius. Local genius ini merupakan istilah yang 

mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wales. Para antropolog membahas secara panjang 

lebar pengertian local genius ini (Ayatrohaedi, 2006). Antara lain Haryati Soebadio 

mengatakan bahwa local genius adalah juga cultural identity, identitas/kepribadian budaya 



bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan 

asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 2006). Sementara Moendardjito 

(dalam Ayatrohaedi, 2006) mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai local 

genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya 

adalah sebagai berikut: 1) mampu bertahan terhadap budaya luar, 2) memiliki kemampuan 

mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, 3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan 

unsur budaya luar ke dalam budaya asli, 4) memunyai kemampuan mengendalikan, dan 5) 

Mampu memberi arah pada perkembangan budaya. 

Kearifan lokal (local genius) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam 

suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan 

berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat 

setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya 

masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meski pun bernilai 

lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Secara filosofis, 

kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi 

(indigenous knowledge systems) yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik karena 

hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling 

kehidupan mereka. Bertujuan pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil 

olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari 

(daily problem solving). Kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik 

dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat 

tertentu (masyarakat lokal). Dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam pada budaya lokal 

(local culture). Jenis-jenis kearifan lokal, antara lain: 1) Tata kelola,berkaitan dengan 

kemasyarakatan yang mengatur kelompok sosial, 2) Nilai-nilai adat, tata nilai yang 

dikembangkan masyarakat tradisional yang mengatur etika, 3) Tata cara dan prosedur, 

bercocok tanam sesuai dengan waktunya untuk melestarikan alam, dan 4) Pemilihan tempat 

dan ruang (Ayatrohaedi, 2006). 

Nilai-nilai kearifan lokal yang telah terbukti berwawasan ekologis dapat diposisikan 

sebagai landasan untuk pengembangan teknologi produksi maupun pengolahan pangan 

dengan sisipan muatan untuk tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas, dan/atau 

keamanan pangan. Kajian sosial-ekonomi-budaya bidang pangan ditargetkan untuk 

memperoleh data dan informasi untuk estimasi permintaan dan pasokan pangan tentang pola 

konsumsi dan strategi peningkatan produksi pangan nasional; kelayakan usaha tani pangan; 

serta peran dan kontribusi kelembagaan petani, peternak, nelayan, dan pelaku agribisnis. Data 



dan informasi ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam penetapan kebijakan publik 

yang  mengatur tentang pangan (Dewan Riset Nasional, 2006, Cahyanto dkk, 2012). 

 Di sisi lain asupan protein sangat penting bagi Bangsa Indonesia.  Protein merupakan 

zat gizi yang sangat penting karena nutrisi ini erat hubungannya dengan proses-proses 

kehidupan, seperti untuk pembentukan sel dan pertumbuhan. Di dalam protein terdiri 

duapuluh asam amino, delapan diantaranya adalah asam amino esensial seperti isoleusin, 

leusin, lisin, metionin, penilalanin, threonin, triptopan dan visin. Semua asam amino esensial 

ini harus tercukupi di dalam asupan makanan kita. Sumber asam amino bisa diperoleh dari 

sumber protein nabati dan hewani. Kombinasi menu yang seimbang akan semakin 

melengkapi semua unsur asam amino yang diperlukan oleh tubuh. Diperlukan variasi 

makanan yang baik antara sumber protein nabati dan hewani. Seperti dalam menu keluarga, 

jangan menyajikan menu yang sama dalam satu hari. Misalnya menu makan pagi sudah 

menggunakan telur sebagai sumber protein, makan siangnya menggunakan daging dan 

makan malam kombinasi antara ikan dan tempe. Dengan variasi menu maka tubuh akan 

mendapatkan asupan asam amino yang lebih lengkap. Protein sangat diperlukan tubuh untuk 

pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Mengingat pentingnya unsur protein, 

kecermatan di dalam menyusun menu keluarga harus dilakukan (Budiyanto, 2009). 

Konsumsi protein masyarakat Indonesia sampai saat ini masih rendah dibandingkan 

dengan negara-negara di Asia Tenggara. Konsumsi protein masyarakat Indonesia masih di 

bawah Singapura, Malaysia dan Vietnam, misalnya makanan pengahasil protein yakni ayam 

dan telur, konsumsi masyarakat Indonesia masih jauh di bawah Malaysia. Untuk Indonesia 

konsumsi ayam perkapapita setiap tahunnya hanya 7 kilogram, sementara Malaysia 36 

kg/kapita/tahun. Selain itu untuk konsumsi telur masyarakat Indonesia hanya 87 

butir/kapita/tahun jauh di bawah masyarakat Malaysia yang konsumsi telurnya 288 

butir/kapita/tahun. Target pemerintah untuk standar gizi nasional untuk konsumsi telur 720 

butir/kapita/tahun dan daging ayam 40kg/kapita/tahun (Republika Jumat, 28 Oktober 2011). 

Dalam upaya pemenuhan protein, masyarakat diharapkan meningkatkan konsumsi 

daging ayam dan telur hingga dua kali lipat dalam tiga tahun ke depan. Saat ini konsumsi per 

kapita dua komoditas peternakan tersebut masih sangat rendah di Indonesia bahkan kalah 

dibanding negara-negara ASEAN lain. Menurut Menteri Pertanian, masyarakat Malaysia 

rata-rata mengkonsumsi daging ayamsebanyak tiga ekor per bulan. Sedangkan di Indonesia 

hanya 7,6 kg/kapita/tahun atau sekitar satu ekor per empat bulan. Pada 2014 konsumsi daging 

ayam dan telur ditargetkan meningkat 1,5 hingga dua kali lipat. Saat ini konsumsi telur hanya 

sekitar dua hingga tiga butir perminggu/orang. Dari segi produksi sebenarnya peternakan 



unggas dalam negeri saat ini sudah mencapai swasembada. Bahkan sektor perunggasan 

memberikan sumbangan yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan daging nasional yakni 

mencapai 65% dari total konsumsi dalam negeri. Peningkatan konsumsi ayam dan telur di 

masyarakat  akan menaikkan permintaan komoditas ternak tersebut yang akhirnya 

menggairahkan usaha peternakan di dalam negeri. Produksi daging ayam saat ini, sekitar 1,6 

juta ekor setara 2,4 juta ton ayam hidup atau 1,7 juta tondaging ayam. Sedangkan produksi 

telur diperkirakan mencapai 1,4 juta ton per tahun. Sementara itu konsumsi daging ayam dan 

telur di dalam negeri masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara Asean lainnya. 

Konsumsi daging ayam masyarakat Indonesia hanya tujuh kg/kapita/tahun dan telur sekitar 80 

butir/kapita/tahun. Sementara konsumsi daging ayam masyarakat di Thailand mencapai 16  

kg/tahun, Singapura 28 kg/tahun bahkan Malaysia sebanyak 36 kg/tahun (Anonymous, 2015-b). 

Walaupun dua per tiga wilayah Indonesia berupa lautan, konsumsi ikan penduduk 

Indonesia termasuk rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain. Buruknya 

sistem distribusi membuat ikan segar dengan kualitas baik hanya bisa dikonsumsi sebagian 

kecil masyarakat. Hal ini diperburuk dengan daya beli sebagian besar masyarakat sangat 

rendah. Mereka hanya mampu membeli ikan yang diawetkan, terutama ikan asin, meski 

kualitas gizinya rendah. Konsumsi ikan di Indonesia pada 2010 baru 30,47 kilogram per 

kapita. Di Malaysia dan Singapura masing-masing mencapai 55,4 kilogram per kapita per 

tahun dan 37,9 kilogram per kapita per tahun. Konsumsi ikan di Indonesia mengalami 

ketimpangan. Di luar Jawa, konsumsi ikan mencapai lebih dari 30kilogram per kapita per 

tahun, dan yang tertinggi di Maluku, sebesar 52 kilogram per kapita per tahun. Di Jawa, 

konsumsi ikan kurang dari 20 kilogram pe kapita per tahun. Konsumsi terendah di Daerah 

IstimewaYogyakarta sebanyak 16 kilogram per kapita per tahun. Kemiskinan membuat 

masyarakat lebih fokus memenuhi kebutuhan karbohidrat sebagai sumber tenaga. Kalaupun 

memiliki uang, mereka memilih mengonsumsi ayam. Secara umum konsumsi ikan segar di 

Indonesia tetap lebih tinggi dibandingkan ikan asin. Dari 5,6 juta ton produksi ikan laut pada 

2010, hanya 1,9 juta ton merupakan ikan asin ataupun pindang. Pemerintah menargetkan 

konsumsi ikan per kapita naik menjadi 32 kilogram pada 2011 dan 38 kilogram pada 2014 

(Kompas, 2010). 

 Salah satu upaya pemenuhan asupan gizi protein yang dilakukan masyarakat, adalah 

mengiatkan budidaya ikan lele. Ikan lele, yang memiliki nama ilmiah Clarias sp ini, tidak 

perlu kita ragukan lagi merupakan ikan yang sangat penting bagi ketahanan pangan nasional, 

karena merupakan sumber protein tinggi  yang murah bagi masyarakat Indonesia khususnya 

di provinsi Jawa Timur. Hal ini bisa kita lihat dari semakin meningkatnya jumlah produksi 



 ikan lele dari tahun ke tahun. Peningkatan produksi tersebut sangat didukung oleh banyaknya 

benih lele yang dihasilkan didaerah yang menjadi sentra budidaya lele, entah itu lele dumbo, 

sangkuriang, phyton dan masamo, yang terakhir penulis sebutkan merupakan lele asli Afrika 

yang dikembangkan oleh PT Matahari Sakti Mojokerto. Terdapat lima kabupaten penghasil 

benih lele terbanyak di Jawa Timur, berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Dinas 

Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2009 yaitu: 1)  Kabupaten Kediri, dengan 

produksi benih mencapai 1.660.830.650 ekor/tahun; 2) Kabupaten Jombang, dengan produksi 

benih mencapai 340.558.000 ekor/tahun; 3)  Kabupaten Tulungagung, dengan produksi benih 

mencapai 152.462.500 ekor/tahun; 4) Kabupaten Lamongan, dengan produksi benih 

mencapai 109.000.000 ekor/tahun; dan 5) Kabupaten Jember, dengan produksi benih 

mencapai 83.515.000 ekor/tahun (Anonymous, 2012-c). 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

     Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dinyatakan bahwa: 

1. Ada 3 (tiga) tipologi kearifan lokal masyarakat Jawa dan Madura di Malang dalam 

pemenuhan gizi protein yaitu sebagai berikut. 

a. Adanya kelembagaan yang berperan aktif dalam upaya pemenuhan gizi protein. 

Lembaga tersebut adalah Posyandu, PKK, Masjid, Mushola, Arisan Bapak-bapak, 

dan Tahlilan. Pada komunitas Madura tahilan menjadi lembaga utama dalam 

upaya pemenuhan gizi protein sedangkan pada komunitas Jawa lebih cenderung 

menggunkan Posyandu, PKK, Arisan Bapak-bapak sebagai lembaga utama dalam 

upaya pemenuhan gizi protein. 

b. Adanya tata nilai yang berperan dalam upaya pemenuhan gizi protein. Pada 

masyarakat Jawa dan Madura menggunakan tempe sebagai bahan makanan vaforit 

untuk pemenuhan gizi protein, bahkan di masyarakat Jawa ditemukan menu 

olahan tempe yang sangat beragam, misalnya sayur kuah tempe, bothok tempe, 

oseng-oseng tempe, sambel goreng tempe, kare tahu tempe, mendhol tempe, 

tempe bacem, sate tempe, kenctuky tempe, atau sekedar tempe goreng. Beberapa 

masyarakat juga ternak ayam untuk memenuhi kebutuhan gizi protein. 

c. Adanya tempat yang berperan dalam upaya pemenuhan gizi protein. Masyarakat 

Jawa dan Madura menggunakan Balai RW, Balai RT, Rumah Warga, Masjid, 

Musholla sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan gizi protein. Pengunaan 

Balai RW, Balai RT, Rumah Warga dilakukan secara rutin sesuai 



keperuntukannya, sedangkan penggunaan Masjid dan Musholla sangat menonjol 

pada saat pembagian daging kurban. 

2. Tipe kearifan lokal masyarakat Jawa dan Madura dalam pemenuhan gizi protein 

dipengaruhi oleh jenis pekerjaan. Sebagian besar komunitas Madura yang berprofesi 

sebagai pedagang memiliki waktu yang terbatas untuk beraktivitas dalam pertemuan 

RT tetapi di sisi lain jiwa religiusnya yang kental menjadikan tahlilan sebagai ajang 

silaturahim, pembahasan masalah lingkungan, dan upaya pemenuhan gizi. Sedangkan 

komunitas jawa yang sebagian besar adalah pegawai dan petani mempunyai waktu 

yang cukup untuk beraktivitas di arisan bapak-bapak (pertemuan rutin bapak-bapak), 

PKK, dan posyandu, serta mengkreasikan menu olahan dalam upaya pemenuhan gizi 

protein. Faktor jenis pekerjaan inilah yang kemudian mendorong kearian lokal yang 

efektif dan efisien dalam upaya pemenuhan gizi protein. 

Saran 

 Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka disarankan hal-hal berikut ini: 

1. Dalam rangka meningkatkan pemenuhan gizi protein, maka perlu upaya optimalisasi 

peran kelembagaan yang berperan aktif dalam upaya pemenuhan gizi protein, tata 

nilai yang berperan dalam upaya pemenuhan gizi protein, dan tempat (dimensi ruang) 

yang berperan dalam pemenuhan gizi protein 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan dampak kearifan lokal dengan 

indikator terpenuhinya gizi protein masyarakat Jawa dan Madura. 
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