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Abstrak 

Food as a basic need for every human being is an effective way to imperialize 

developing countries like Indonesia by persuading that imperialist’s life styles 

like food are much prestigious or superior. This study seeks to explore the 

influence of American diet styles through disinformation to Indonesians who 

live, visit, and communicate with the writer. Data were collected from 

participant observation, informal interview, and comments in emails, facebook 

and telephone conversations of Indonesians I met and interacted with during 

my doctoral study in Columbus and did gardening. To get detailed data of 

preferential, healthy and nutritious foods and knowledge of vegetables, the 

author conducted informal interviews and conversations, observations, and 

informal documents’ analyses of facebooks comments. The observation, 

informal interviews, conversations in in the field (garden), telephone 

conversations, and facebook comments showed that consuming imported and 

American foods are prestigious regardless the nutrition and health need. 

Cultural disinformation of "If you eat like us, you are going to be like us” is 

effective due to many Indonesians are disinterested in and disregarded of local 

Indonesian foods and vegetables. The research shows cultural imperialism by 

American corporations through life styles for food is practicable, effective, and 

long lasting. 

Kata Kunci 

Disinformation, cultural imperialism, nutritious and healthy foods, and Indonesian 

foods and vegetables. 

Pendahuluan 

Arti pentingnya makanan dalam tingkatan lokal maupun internasional sudah 

disampaikan oleh banyak ahli termasuk pemikir ilmu hubungan internasional, 

Morgenthau yang menyatakan “Nations self-sufficient in food are better placed than 

nations which import food,” “the military preparedness of a nation is dependent upon 

adequate supplies of food“ dan “Armies travel on their stomach.” Bahkan kekuatan 

nasional suatu negara dipengaruhi oleh kesehatan penduduknya “A nation inhabited 
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by unhealthy, unemployed, lazy, unskilled, illiterate, and ignorant people is bound to 

be a weak and inactive power.” Kesehatan dipengaruhi oleh jenis makanan yang 

dikonsumsi sebagaimana dinyatakan oleh Hippocrates yang dikenal sebagai “father of 

medicine (bapak obat). Hippocrates mengajarkan bahwa segala macam penyakit 

penyebabnya alam, maka solusinya “Let food be thy medicine and medicine be thy 

food” alias “biarkan makanan menjadi obatmu dan mengobati melalui makananmu.” 

Negarawan Winston Churchill menyatakan "Healthy citizens are the greatest asset any 

country can have." President Amerika Harry S Truman mengatakan bahwa "We should 

resolve now that the health of this nation is a national concern; that financial barriers 

in the way of attaining health shall be removed; that the health of all its citizens 

deserves the help of all the nation." Anthropology terkenal Margareth Mead 

menegaskan “it is easier to change a man's religion than to change his diet." Pejuang 

Perang Dingin, Henry Kissinger menyatakan secara terbuka akan menggunakan 

makanan sebagai senjata (Food as a weapon). 

Imperialisme yang berusaha untuk menguasai bangsa lain mempraktekkan cara 

penguasaan dengan mendominasi ataupun mendikte gaya hidup mereka, salah satunya 

caranya mempengaruhi pola makannya. Disinformasi pola makan dilakukan oleh 

korporasi-korporasi dunia, terutama dari Amerika Serikat. Ironi akan disinformasi 

makan menyebabkan kondisi yang memprihatinkan seperti yang dinyatakan oleh Mark 

Bittman bahwa “1 billion people in the world are chronically hungry. 1 billion people 

are overweight."  Drew Carey menegaskan “Eating a crappy food isn’t a reward – It’s 

punishment.” Laporan terakhir mengindikasikan bahwa satu dari tiga atau sekitar 35,4 

persen orang dewasa di Indonesia mengalami masalah berat badan sehingga 

Kementrian Kesehatan Indonesia mencanangkan peningkatan kesehatan dan nutrisi 

masyarakat melalui “the National Medium Term Development Plan” salah satunya 

dengan memperkenalkan program “People Lifestyle Movement” melalui “Germas 

(Gerakan makan sayur)” dan ternyata kesadaran masyarakat akan pentingnya “healthy 

diet (pola makan yang sehat masih minim) (The Jakarta Post, 2019). Reverend Sun 

Myung Moon menyerukan himbauan akan pentingnya keluarga “Save the family and 

you will save the world.” Keluarga Indonesia seharusnya memelihara kearifan lokal 

dalam hal nutrisi, mengingat hampir semua budaya selalu memasak dengan bumbu 

beraroma enak dan menyehatkan seperti cabe (chili), daun jeruk (kaffr lemon leaves), 

daun salam (bay leaves), kayu manis (cinnamon), asam (tamarind), jahe (ginger), 

kunyit (turmeric), dan daun serai (lemongrass) (Indonesia Expat, 2018). Salah menu 

Indonesia yang sehat tapi enak disukai para ekspatriat adalah “gado-gado” yang 

diterjemahkan sebagai Indonesian salad berisi campuran sayuran kacang panjang, 

kobis, toge, timun, dan tempe atau tahu dengan kuah sambal kacang. Makanan ini 

sangat cocok bagi vegetarian.  

Amerika Serikat sebagai negara paling berpengaruh di dunia dan menjadi salah satu 

pemenang globalisme mengalami permasalahan disinformasi makanan yang sehat. 
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Pop culture makanan melalui film sangat mempengaruhi gaya hidup di negara-negara 

lain termasuk Indonesia. Padahal orang Amerika sangat kurang dalam mengkonsumsi 

sayur-sayuran, buah-buahan, dan padi-padian yang prosesnya masih menyisakan 

vitamin, mineral, dan serat (whole-grain). Sekitar 90% orang American 

mengkonsumsi sodium melebihi dari yang direkomendasikan diet yang sehat. Jill 

Filipovic dalam twitternya menyatakan bahwa gaya makan orang Amerika membunuh 

kita (The way America eats is killing us). Centers for Disease Control and Prevention 

data menunjukkan bahwa hanya 12.2% of orang dewasa America cukup konsumsi 

buah-buahan dan 9.3% untuk sayuran. McLeod (2001, 54) mengusulkan bahwa segala 

bentuk tata cara colonial harus dilawan dengan meninjau kembali asumsi yang telah 

diajarkan tentang apa yang disebut sebagai alami (nature) dan benar (true). 

Mengacu pada pentingnya gaya hidup makan demi kesehatan dan kesejahteraan 

bangsa atau “You are what you eat,” saya mengajukan pertanyaan yang akan dicarikan 

jawabannya: 

1. Bagaimana pengaruh imperialism Amerika Serikat melalui gaya hidup makan 

terhadap masyarakat Indonesia? 

2. Pengalaman apakah yang saya dapatkan ketika hidup di Amerika selama 8 

tahun menjadi petani gurem organik di kebun kampus setelah berinteraksi 

dengan bangsa lain yang bisa dijadikan pelajaran akan kesadaran terhadap 

pemeliharan budaya pola makan Indonesia yang sehat dan enak? 

Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam tentang bagaimana gaya makan 

Amerika mempengaruhi masyarakat Indonesia dan pendapat beberapa bangsa lain 

yang penulis melakukan pendekatan riset kualitatif terhadap orang Indonesia yang 

berkunjung ke Amerika baik sebagai permanent resident, legal alien resident, visitor, 

dan juga komunikasi melalui telepon maupun facebook. Riset bertujuan untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih baik (better understanding), menemukan 

pengetahuan (finding knowledge), ataupun informasi. Riset dengan pendekatan 

kualitatif memberikan kesempatan untuk mendokumentasikan pengalaman dunia 

nyata yang dialami untuk meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu social yang 

terabaikan (Goetz & LeCompte, 1984). Melalui pendekatan ini praktek yang dilakukan 

orang secara detail bisa dilakukan melalui observasi, interview, dan menulis riset 

(Gobo, 2008; Roller dan Lavrakas, 2015). Kekuatan dari studi kualitatif 

memungkinkan pembaca untuk melihat bagaimana partisipan memandang dunia ini 

(McCracken, 1988). Observasi partisipasif di lapangan melibatkan “active looking, 

improving memory, informal interviewing, writing detailed field notes, and perhaps 

most importantly, patience” (DeWalt & DeWalt, 2002, p. vii). Riset ini sifatnya 

empiris dengan fakta empiris, yaitu cara pengumpulan pengetahuan melalui 

pengamatan dan pengalaman langsung maupun tidak langsung. Studi dilakukan 
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dengan pengumpulan dan analisa data berdasarkan pengamatan ataupun pengalaman 

di lapangan terhadap sikap dan perbuatan dalam konsumsi makanan, wawancara 

pribadi secara informal tentang preferensi konsumsi makanan, sayur-sayuran, 

pembicaraan telepon, dan respon di postingan facebook.  

Studi ini akan memberikan kontribusi peningkatan kesadaran masyarakat terutama 

Indonesia tentang arti pentingnya kesehatan melalui gaya hidup makan, sehingga 

kekuatan nasional kita bisa meningkat. Culinary diplomacy melalui pengenalan 

makanan Indonesia yang enak dan sehat sebagai ciri khas bangsa bisa dikembangkan. 

Pengalaman penulis berinteraksi dengan beberapa bangsa selama tinggal di Amerika 

Serikat menunjukkan bahwa makanan bisa menjadi pengingat negara Indonesia dan 

menarik minat mereka untuk berkunjung ke Indonesia. 

Tinjauan Pustaka 

Indonesia merupakan negara agraris dengan 2 musim yang memungkinkan untuk 

menghasilkan buah-buahan dan sayuran tropis dalam jumlah yang sangat berlimpah. 

Hampir semua buah-buahan topis maupun sayuran bisa tumbuh di Indonesia 

sebagaimana digambarkan dalam syair lagu “tonggak kayu dan batu jadi tanaman.”  

Pedagogi keadilan sosial mengajarkan bahwa pengalaman merupakan sebuah 

penguatan yang membentuk perspektif kita, sehingga orang akan belajar sungguh-

sungguh dari pengalaman orang lain yang berbeda dengan yang pernah dialaminya. 

Scott menyatakan bahwa pengalaman pasti ada perantaranya dan merupakan hasil 

interpretasi dari dunia sosial (Scott, 1992, p. 37). Gramsci menyatakan bahwa power 

dari kekuatan yang dominan dapat dintegrasikan dalam undang-undang, aturan, 

norma, kebiasaan, dan bahkan melalui sesuatu yang sifatnya umum melalui konsensus 

yang disebutnya sebagai “hegemony” (Gramsci, 1971). Globalisasi budaya melalui 

makanan oleh korporasi Amerika menjadi ikon kekuatan budaya Amerika seperti 

pesan yang disampaikan oleh McDonalds "If you eat like us, you are going to be like 

us.” Disinformasi pola makan ini yang mengarah pada gejala obesitas berhasil 

meyakinkan banyak orang di dunia bahwa makanan Amerika memang lebih hebat atau 

bergengsi. Banyak orang di dunia merasa bahwa budayanya jauh lebih rendah dari 

Amerika dan bisa menjadi hebat dengan mengubah pola makannya sesuai dengan yang 

menjadi idolanya. Banyak budaya di dunia perlahan-lahan lenyap karena pengaruh 

korporasi dan dan budaya Amerika yang dahsyat. Sebagian besar korporasi besar 

Amerika memfokuskan pada konsep bahwa budaya dapat digantikan tapi pesannya 

tetap sama. Topik globalisme akan berkaitan dengan imperialisme budaya yang 

ditandai dengan mendunianya barang-barang konsumsi seperti: makanan, pakaian, dan 

music yang dilakukan pemaksaan buadaya yang dominan (biasanya budaya Amerika 

dan Barat) terhadap pihak-pihak yang budayanya lemah (Tomlinson, 1999, p. 80). 

Kolonialisme yang berujuan untuk mendapatkan keuntungan uang telah meningkat 

jadi yang imperialisme yang berusaha untuk menguasai pandangan hidup (way of life) 

(Chakrabarti, 2011). Imperialisme dilakukan melalui kuliner dengan mengubah gaya 
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hidup makan masyarakat ataupun bangsa yang menjadi sasarannya. Contoh kasus yang 

dilakukan Inggris di Kenya dilakukan melalui makanan selain politik divide et impera 

dan pendudukan militer. Makanan tradisional dan metode pemasakan serta 

penyajiannya dianggap rendah tak berkualitas kemudian digantikan dengan makanan 

pihak kolonial (Kobuthi, 2019). Imperialisme merupakan salah satu jenis dominasi dan 

hubungan kekuasaan bisa berupa hubungan ekonomi di bawah kapitalisme swasta 

yang bertujuan untuk memperluas pasar. Galtung (1971) menegaskan adanya 

imperialism yang sifatnya struktural (dominasi negara center terhadap negara periferi) 

dan ketergantungan budaya. Disinformasi berhasil mengalihkan hubungan yang 

harmonis antara elit korporasi di negara center (Amerika Serikat) dengan elit di negara 

periferi (Indonesia) untuk mempengaruhi life style non-elit (bukan pengusaha tapi 

consumer produk) agar mereka mendapatkan keuntungan besar melalui perluasan 

pasar makanan kurang sehat. Penyebaran data ataupun fakta yang ditelikung ataupun 

dibelokkan isinya secara sengaja seluas mungkin merupakan disinformasi 

“manipulative in nature, intention, public issues, and dissemination.” 

Bangsa Aztec yang terkenal tinggi kebudayaannya berhasil dipengaruhi gaya hidup 

makananya dari jagung dan segala turunannya dikombinasikan dengan sayur kacang-

kacangan yang kaya protein dan gambas (squash) yang mudah ditanam bersama 

dengan buah apokat yang kaya lemak nabati, cabe, tomat, bawang bombay, bayam 

(amaranth), kacang mete, kacang tanah, ubi jalar, bengkoang (jicama), dan berbagai 

spesies kaktus. Kekuatan imperialis melalui para kapitalis berhasil meyakinkan bahwa 

masyarakat tradisional yang bisa hidup dari alamnya yang subur adalah terbelakang 

(backward) sehingga perlu dimoderenkan. Kritik yang dilakukan oleh Rostow (1955) 

mengatakan bahwa aliran (discourse) pembangunan dan modernisasi (development 

and modernization) menggantikan kearifan dan pengetahuan lokal. Cabral (1973) 

melalui bukunya Return to the source mendesak para pembacanya untuk berjuang agar 

kebudayaannya tetap eksis dari pengaruh colonial dan imperialis Barat. Sumber daya 

budaya dan nilai-nilai local merupakan modal utama untuk melawan kekuatan colonial 

dan imperium, sebagaimana Cabral (1973, 55) menyatakan: 

It is understood that imperialist domination, by denying the historical 

development of the dominated people, necessarily also denies their culture 

development. It is also understood why imperialist domination, like all other 

foreign domination, for its own security, requires cultural oppression and the 

attempt at direct or indirect liqudation of the essential elements of the culture 

of the dominated people. 

Kaitan antara produksi dan konsumsi di perekonomian global saat ini dilakukan 

melalui globalisasi budaya dengan homogenisasi instrumennya melalui hegemoni 

bahasa, gaya berpakaian, dan termasuk gaya makannya (Appadurai, 1990). 

Kesadaran akan kekayaan plasma nuftah Indonesia terutama sayuran dan buah-buahan 

masih rendah. Peningkatan kesadaran akan ini bisa dilakukan sebagaimana riset yang 
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dimuat dalam jurnal Environment and Behavior oleh Nicole Sintov mengenai konsep 

keilmuan “spillover” di mana tindakan seseorang akan berpengaruh terhadap orang 

lain (one behavior prompts another (Crane, 2017).  Tokoh-tokoh panutan bisa 

membantu dalam usaha penyadaran ini. Diakui bahwa produk buah-buahan dan 

sayuran memang cepat merosot mutunya sehingga beresiko menurunkan keuntungan 

atau diawetkan dengan pengalengan. Ada kecurigaan bahwa gaya hidup melalui 

makan yang kurang sehat sengaja diciptakan oleh perusahaan-perusahaan besar dan 

para dokter, karena bila masih ada orang sakit mereka masih bisa menghasilkan duit. 

Tak ada perusahaan yang memproduksi obat, rumah sakit, dan dokter yang bisa eksis 

kalau setiap orang sehat (No company, hospital or doctor can survive if every person 

is healthy) (Ketogenik, 2019). Amerika merupakan tempat yang besar dimana 

McDonald telah merasuk di hati dan jiwa budaya makanan (McDonald’s is hardly the 

heart of soul of our food culture). The value of indigenous crop, which are nutritious 

and resistant, is at last being recognized (Gernansky, 2015). Makanan ada di budaya 

manapun dan bahkan dikatakan bahwa makanan berkaitan dengan perasaan cinta dan 

kepuasan. Isu pangan berkaitan dengan fenomena dependendi. 

Dalam sebuah artikel jurnal yang diterbitkan BMC 14 Februari 2017 menunjukkan 

bahwa berdasarkan statistik pemrosesan makanan yang dengan energy yang 

berlebihan menurunkan pola makan orang Amerika rata-rata kandungan protein, serat, 

vitamin A, C, D, dan E, seng, potassium, fospor, besi, dan kalsium merosot, sementara 

karbohidrad, gula tambahan, dan lemak jenuh meningkat. Menurut Council of 

Responsible Nutrition (CRN) 75% orang America mengkonsumsi vitamin tambahan 

dan jumlahnya meningkat setiap tahun dan di tahun 2018 mengalami peningkatan 

10%. Kebutuhan konsumsi sayuran dan buah-buahan yang normal adalah 210 

kg/tahun (Biel, 2016). 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama tinggal di Amerika hampir 9 tahun 

sejak September 2010 hingga akhir Juni 2019 penulis mendapatkan bahwa makanan-

makanan Amerika yang punya franchise di Indonesia seperti McDonald, KFC, Pizza 

Hut, dan produk-produk lain yang terkenal termasuk minuman paketnya berupa soft 

drink seperti coca cola sangat dikenal di Indonesia dan dianggap sebagai makanan 

yang bergengsi. Hal ini sangat bertentangan dengan kenyataan di negara asalnya 

Amerika, dimana makanan tersebut dianggap sebagai makanan murahan dan cepat saji 

(junk food). Kandungan nutrisinya pun sangat miskin sayuran dan serat. Sebuah 

hamburger hanya akan berisi sepotong tomat tipis, selembar daun slada, dan pickle 

(acar/asinan timun yang jelas sudah kehilangan vitamin maupun kesegaran bonus 

pengawet), tentu saja tak lupa daging giling yang sudah dibentuk bulat dan selembar 

keju. Sandwich hampir mirip dalam kandungan sayurnya, dan hot dog yang cuma roti 

dibelah diisi sosis yang jelas tanpa sayur. Sedangkan produk KFC, Canes sebagai 

contoh merupakan ayam goreng tepung deep fryer yang minyaknya dipakai berkali-
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kali tanpa sayuran sama sekali. Mengkonsumsi makanan seperti ini tak menjadi 

masalah ketika waktu makan sangat terbatas sehingga butuh waktu cepat. Dalam 

berbagai kesempatan penulis mengamati bahwa mereka memang menyukai dan 

menikmati menu-menu junk food seperti itu, seperti dialog yang terjadi setelah acara 

wisuda selesai: “Selamat ya putrinya sudah lulus program master. Ayo kita makan 

siang, pasti sudah sangat lapar. Mau makan di mana? Mereka menjawab belum tahu, 

terserah anaknya yang wisuda. Mengingat mereka sudah 2 hari di Amerika pasti rindu 

masakan Indonesia atau Asia seperti masakan rumah (homemade), makanya kita 

tawarkan restoran-restoran Asia yang enak. Ternyata respon mereka “Kami mau 

makan KFC saja, karena suka sekali.” Pertanyaan lain yang diajukan adalah “selama 

2 hari ini sudah makan di mana saja?” ternyata jawabnya cukup mengejutkan “Kami 

selalu pergi McDonald, Wendy’s, atau KFC.” Dari dialog ini jelas bahwa 

pertimbangan membeli makanan cepat saji (fast food) bukan karena waktunya terburu-

buru tetapi kepuasan. Ketika ada acara-acara latihan menari, rapat, ataupun pertemuan 

untuk acara makan siang ataupun makan malam mereka lebih menyukai ayam Canes 

daripada membeli bumbu pecel kemasan impor dari Indonesia dengan sayuran yang 

murah di sana seperti brokoli, bunga kol, kobis, atau kale. Dalam peristiwa lain kawan-

kawan suami yang menelepon sering menyatakan “Enak ya mas tinggal di Amerika, 

bisa beli KFC, McDonald, Wendy’s, dan lain-lain sepuasnya, asli kwalitas impor lagi.” 

Ketika dijawab “Oh tidak, kami jarang sekali membeli dan makan makanan seperti 

itu” dan timbul pertanyaan “Kenapa dan apa yang dimakan?” jawab suami: “Kami 

selalu masak sendiri di rumah supaya sehat, enak, irit, dan sesuai dengan selera lidah 

Indonesia” dan ditanya apa saja masakannya. Suami menjelaskan:  

Kami masak balado terong dan tempe, sayur lodeh kacang panjang, soto ayam 

pakai toge dan kol, gulai kale, urap, lotek, dan pas kita berkebun dari bulan 

Mei sampai Oktober ketika kita bisa menanam bayam, kacang panjang, buncis, 

kangkung, kemangi, tomatillo, kucai, ubi jalar, cabe rawit dan keriting, dan 

tanaman lain, kita selalu masak menu Indonesia terutama sayur bening bayam 

dan buncis, cah kangkung, dan lotek/pecel. 

Dialog di atas sangatlah memprihatinkan mengingat bahwa kualitas impor dianggap 

jauh lebih bagus dibandingan yang dimiliki lokal. Perasaan inferior terhadap budaya 

bangsa lain seperti milik Amerika, melemahkan keunggulan budaya Indonesia seperti 

makanan sehat bergizi. Dalam pemikiran banyak orang Indonesia, kami sekeluarga 

dianggap tidak mau dan tak mampu memanfaatkan kesempatan menikmati makanan-

makanan kelas dunia yang terkenal. Ketika dijelaskan bahwa makanan hasil masakan 

rumah tangga bernilai tinggi apalagi kalau sayurannya organik dan segar. Fakta bahwa 

ternyata situasi yang berkebalikan: di Indonesia sayuran dan buah-buahan segar yang 

organik harganya cukup murah dan bisa dibeli dalam berbagai kesempatan; sedangkan 

di Columbus yang mengenal 4 musim cukup mahal. Apalagi anak-anak Indonesia yang 

sudah terbiasa mengkonsumsi makanan cepat saji, banyak yang tidak mau makan 
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sayuran. Banyak anak Indonesia yang masih dalam usia pertumbuhan menyukai mie 

instan tanpa sayuran. 

Pengalaman selama berkebun di tanah milik kampus yang disewakan kepada 

mahasiswa yang tinggal perumahan mahasiswa yang sudah berkeluarga memberikan 

bukti bahwa banyak orang Indonesia yang kurang menghargai sayuran organik yang 

sehat dan bergizi. Ada beberapa istri dari mahasiswa yang kuliah di sana penasaran 

sekali dengan kebon yang kami sewa. Rasa penasaran mereka tidak diimbangi dengan 

pencarian kesempatan untuk datang ke kebon yang dibuktikan dengan janji untuk 

datang, berkali-kali tidak ditepati. Ketika mereka datang ke kebon langsung, 

ekspresinya menunjukkan rasa penasaran terhadap tanaman yang ada. Ternyata ada 

yang tidak tahu karena belum pernah melihat tanaman kacang panjang seperti apa. 

Yang paling memprihatinkan adalah banyak yang tidak tahu tanaman ciplukan (ground 

cherry) yang seluruh bagian tanaman bisa dijadikan obat herbal dan bisa tumbuh di 

Indonesia dengan gampang, dan bahkan sempat dianggap sebagai tanaman yang tidak 

diinginkan alias gulma. 

Sayuran organik yang ditanam di kebon milik kampus yang disewakan selama hampir 

6 bulan dari awal bulan Mei sampai akhir Oktober sebagai masa yang paling 

memungkinkan untuk bercocok tanam di daerah 4 musim terkenal di kalangan petani 

lain yang berstatus mahasiswa dari Amerika maupun negara lain. Penjagaan mutu 

organic kami tempuh dengan membeli pupuk organic yang harganya hampir 4X lipat 

dari yang non-organik, memakai kompos sisa sayuran dan kulit buah-buahan di rumah 

tangga. Gulma rumput yang tumbuhan jauh lebih cepat dari tanaman yang diinginkan 

dibasmi secara natural dengan dicabuti dengan tangan dibantu alat-alat sederhana. 

Untuk pencegahan serangga di antara tanaman cabe, kacang panjang, dan tomat 

ditanami spesies tanaman yang menghasilkan aroma yang tidak disukai serangga 

terutama kemangi (sweet lemon basil). Penanaman kacang tanah disela-sela tanaman 

ditujukan untuk menghasilkan nitrogen secara alami. Salah satu petani gurem di 

kampus asli Amerika menyatakan: “Hey Umi! Do you know what garden plots you 

had last year? I’m going to try to request yours because I know they’ve been treated 

well.” Banyak mahasiswa dari negara lain seperti dari China, Taiwan, Korea Selatan, 

Zimbabwe, Srilanka, India, Turki, dan lain-lain suka jalan melewati plot kami sambil 

melihat-lihat tanamannya. Pada saat ketemu, mereka selalu menyatakan “your garden 

is very good, probably the best” dan berikutnya menanyakan “how many plot do you 

have? Dengan jawaban 4 atau 6 mereka geleng-geleng kepala tanda kagum, karena 

mereka punya 1 plot saja tak terurus. Rasa penasaran lain adalah dengan jenis tanaman 

sayuran yang asing seperti bayam (amaranth), kangkung (water spinach), ciplukan 

(ground cherry), tomatillo, kacang panjang (long bean), dan cabe rawit (Thai chili). 

Pengalaman yang paling mengejutkan ketika bayam (amaranth) yang harganya sangat 

murah di Indonesia dan bahkan tak bernilai ternyata sangat disukai orang China bagian 

yang selatan, India, Srilanka, Bangladesh, dan Zimbabwe. Bukti yang ada, saya pernah 
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pernah menangkap sekitar 7X orang yang memasuki plot milik kami karena mencuri 

bayam dan bahkan sampai diadukan ke manajemen perumahan hingga sidang 

pelanggaran trespassing yang mengakibatkan penyewa plot dicabut haknya untuk 

berkebun. Dalam kasus lain seorang professor dari China yang mengajar di tempat 

saya kuliah tertangkap basah mengambil bayam dan sempat terjadi perdebatan sengit. 

Pengetahuan dan keingintahuan akan tanaman sayuran yang sehat bergizi masih 

rendah. Banyak teman yang dibesarkan di kota kecil tidak bisa membedakan antara 

tanaman dengan tumbuhan. Mereka tidak bisa membedakan antara tanaman bayam 

(amaranth) dengan gulma, seperti dialog yang terjadi dengan kawan saya yang mau 

sayuran bayam dan disuruh panen sendiri ke ladang, karena waktu kunjungan tidak 

sinkron “Kenapa kemarin tak jadi ke ladang saya panen bayam sendiri, kan sudah 

kuajak ke plot milik kita supaya tak salah tempat sekaligus kukenalkan kepada 

pekebun lainnya bahwa dirimu temanku? Responnya: “Saya takut salah panen, masih 

tak yakin membedakan mana tanaman bayam mana yang bukan.” Keraguan ini masuk 

akal karena di antara tanaman bayam ada tanaman yang mirip bayam tapi bukan, dan 

kata kawan yang berasal dari Srilangka biasa dikonsumsi. Beberapa teman Indonesia 

ada yang tidak tahu tanaman kacang tanah, apalagi fungsinya ditanam di antara 

tanaman cabe rawit maupun cabe keriting. Bahkan peladang (gardener) orang Amerika 

tidak bisa membedakan antara tanaman tomat dan hemlock ketika masih muda. Perlu 

diketahui bahwa tanaman hemlock sangat beracun.  

Budaya menentukan preferensi makanan termasuk sayuran. Di beberapa daerah daun 

ubi jalar yang banyak gizi dan seratnya serta mahal harganya di Columbus ternyata tak 

disukai dan boleh dikatakan sebagai makanan rendah, karena di daerahnya hanya 

untuk makanan ternak babi (pernyataan orang Indonesia yang bersuamikan orang 

Amerika). Sayuran semanggi (water clover) yang hidup liar di sekitar ladang yang 

ditanami belum pernah ada yang panen untuk dikonsumsi. Daun tanaman labu 

(pumpkin) yang sangat disukai orang Bangladesh, Nepal, dan negara-negara Asia di 

sekitarnya juga sangat kurang diminati orang Indonesia. Sayuran yang sangat diminati 

orang Indonesia adalah kangkung, kemangi, kacang panjang, daun bawang, cabe rawit, 

dan cabe keriting (cayenne). Buncis, tomatillo, tomat kecil-kecil (cherry tomato), 

bayam, dan ciplukan kurang diminati. Cukup mengejutkan bahwa harga bayam per 

pound kira-kira setengah kilogram mencapai $2,99 dan bahkan daun ubi jalar jauh 

lebih mahal sekitar $3,99 itupun tidak selalu ada dan tidak segar seperti di pasar 

tradisional Indonesia. Tanaman ubi jalar, termasuk umbinya yang bernilai gizi tinggi 

tidak dianggap sebagai makanan yang membanggakan. Sosialisasi akan sehat dan 

enaknya sayur bayam dilakukan dengan memasak sayur bening dan lotek/pecel untuk 

dimakan bersama-sama di bawah pohon rindang dekat ladang. 

Ketidakpopuleran tanaman terutama sayuran berlaku umum terutama di generasi 

milenial dan Z. Selama 8 tahun berkebun secara berturut-turut orang Indonesia tertarik 

untuk berkunjung ke ladang kampus yang tempatnya di tengah kota, pinggir jalan 
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besar, tempatnya bersih, parkir tersedia luas langsung di dekat plot, baru setelah 

dibujuk dan dibawakan contoh makanannya yang siap disantap. Teman-teman anak 

saya hanya beberapa yang tertarik untuk berkunjung dengan alasan takut serangga 

terutama lebah dan ulat. Padahal isu ekologi berkaitan dengan berkurangnya jumlah 

ulat yang akan jadi kupu, lebah, dan serangga lain akibat pemakaian pestisida yang 

berlebihan perlu mendapatkan perhatian. Preferensi sayuran yang bebas dari ulat atau 

serangga lain menyebabkan orang memenuhi permintaan pasar dengan mengorbankan 

lingkungan. Pelajaran tentang pencegahan serangga secara alami memakai tanaman 

perangkap (crop trapping) seperti kemangi, bunga kenikir, dan tanaman lain yang 

serupa bisa dipelajari langsung (learning by doing). Istri presiden Amerika, Michelle 

Obama telah mempraktekkan usaha cinta sayuran dengan mempraktekkan penanaman 

di ladang belakang White House dan mengundang anak-anak untuk menanam dan 

memanen. Tanaman yang banyak mendapatkan perhatian anak jaman sekarang adalah 

pohon matahari yang bunganya beraneka macam dari kuning, oranye, ungu, dan 

bahkan coklat. Anak-anak tetangga yang tinggal di perumahan mahasiswa (student 

family housing) seringkali dibawa orang tuanya kegiatan berladang sekaligus 

diperkenalkan dengan jenis-jenis tanaman sayuran dan cara menanamnya. Anak-anak 

Indonesia jarang yang dibawa orang tuanya ke kebon untuk diajak berladang dan 

mengkonsumsi tomat, wortel mentah, dan lain-lainnya. Bertani dianggap sebagai 

kegiatan yang rendah alias tak bergengsi dan kotor. 

Kegiatan berladang di kebon belakang rumah milik kampus berhasil memperkenalkan 

budaya Indonesia dalam hal sayuran Indonesia dan pertanian yang ramah lingkungan. 

Pelaporan atas pelanggaran memasuki plot yang bukan miliknya (trespassing) untuk 

mencuri sayur bayam (amaranth) membuat polisi kampus dan manajemen perumahan 

pusing penuh tanda tanya. Setelah dijelaskan jenis dan manfaatnya, tentu saja disertai 

foto yang lengkap mereka mulai mengenal sayuran yang tak pernah mereka ketahui. 

Mulai tahun ke-4 setiap ada mahasiswa yang pengin berkebun dan tidak tahu caranya 

karena tidak punya pengalaman, maka suami dan saya yang dirujuk untuk dimintai 

nasehatnya. Suami sering dikira professor di bidang pertanian, karena memberi contoh 

dan membantu cara mengolah tanah dan menanam yang benar. Kebijakan perumahan 

yang mengharuskan para penyewa kebun untuk membersihkan alat-alat pertanian 

maupun tanaman yang masih ada yang kebanyakan sudah jelek dan tidak diurus, 

seperti labu, buncis, tomat, dan tanaman perdu lainnya. Peraturan bahwa permukaan 

tanah harus kembali seperti pertama kali menyewa (bersih tak ada bekas tanamannya 

sama sekali) sangat ditentang suami, beberapa teman pekebun yang kuliah lingkungan, 

dan saya. Penjelasan ilmiah sudah diberikan bahwa mencabuti tanaman tomat, kale, 

cabe, labu, timun, semangka, dan lainnya akan menurunkan permukaan tanah. Tak ada 

yang mencabut tanaman sampai akar-akarnya yang tak terbawa tanah yang lengket di 

akarnnya. Di samping itu tanaman yang ada kalau dibiarkan akan busuk ketika musim 

salju tiba dan bisa menjadi kompos yang menyuburkan tanah di musim tanam 
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berikutnya. Usulan pengambilan kebijakan baru disetujui 2 tahun sebelum penulis 

pulang ke Indonesia. 

Penutup 

Temuan riset melalui pengalaman pribadi setelah tinggal dan bergaul dengan berbagai 

bangsa di Columbus, Amerika selama hampir 9 tahun menunjukkan bahwa 

imperialisme Amerika melalui gaya hidup makan cukup efektif yang ditandai dengan 

sikap dan tindakan orang Indonesia. Semboyan "If you eat like us, you are going to be 

like us” dari McDonald dipercaya oleh banyak orang Indonesia yang berpikir bahwa 

untuk menjadi orang Amerika cukup punya gaya/pola makan seperti mereka. 

Pernyataan bahwa mereka sangat bangga dan menikmati makanan cepat saji (fast 

food) yang dikategorikan junk food dan “dianggap bahagia dan keren” yang tinggal di 

Amerika karena tiap hari mengkonsumsi makanan impor menjadi bukti penjajahan 

budaya melalui makanan efektif masih berlangsung sampai sekarang. 

Penyadaran bahwa Indonesia mempunyai kekayaan plasma nutfah sayuran dan buah-

buahan yang tidak ternilai harganya dan bahkan tanpa perlu rekayasa genetika, seperti 

bayam (amaranth), kemangi, kangkung, cimplukan (ground cherry) perlu 

dikembangkan. Peningkatan akan kecintaan terhadap kegiatan berladang secara alami 

dengan pemakaian kompos untuk pupuk organik, pembasmian gulma dan serangga 

tanpa herbisida dan pestisida, serta penanaman tumbuhan yang bisa mencegah 

serangga seperti kemangi ataupun menghasilkan nitrogen seperti kacang tanah 

dilakukan dengan “learning by doing” dan efek “spillover.” Sayuran bayam 

(amaranth) dan kemangi (sweet lemon basil) ternyata digemari oleh banyak bangsa 

dan cukup bergengsi, karena harganya mahal dan tidak selalu tersedia di grocery store. 

Mengingat arti pentingnya makanan sebagai kekuatan bangsa secara fisik, ekonomi, 

dan politik dari sisi imperialism, penelitian lanjutan dengan mengambil studi kasus di 

negara bagian lain di Amerika ataupun negara Barat lainnya perlu dilakukan. Kegiatan 

ibu negara Michelle Obama yang memperkenalkan anak-anak sekolah untuk 

berladang dan makan sayur perlu diadopsi di Indonesia. 
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