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ABSTRAK 
 

 Kebijakan diversifikasi pangan merupakan kebijakan penganekaragaman 
pangan lokal yang salah satu tujuannya adalah mengurangi konsumsi pangan 
sumber pati beras dan terigu. Namun kenyataannya konsumsi beras masih tinggi 
dan konsumsi terigu semakin meningkat. Sementara konsumsi sumber pati lokal 
lainnya belum menjukkan peningkatan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui faktor penyebab kegagalan pelaksanaan kebijakan diversifikasi 
pangan lokal sumber pati di Jawa Timur berdasarkan Pergub Jatim No.71 tahun 
2009.  

 Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi 
implementasi kebijakan Grindle yang terdiri atas variabel isi kebijakan dan 
konteks kebijakan. teori ini akn membawa ke dalam pembahasan yang kental 
dengan nuansa politik pada kepentingan aktor dan interaksi atar aktor. Lebih 
lanjut, untuk mengetahui penyebab kegagalan kebijakan secara mendalam 
penelitian ini juga melakukan analisis lingkungan kebijakan yang meliputi 
keadaan sosial budaya masyarakat serta kebiasaan makan masyarakat dalam 
proses implementasi kebijakan diversifikasi pangan di Jawa Timur.  

 Berdasarkan hasil analisa, peran aktor sangat berpengaruh dalam penyebab 
kegagalan kebijakan. Perbedaan kepentingan antar aktor kebijakan dan interaksi 
antar aktor menjadi penyebab gagalnya pelaksanaan kebijakan diversifikasi 
pangan. Selain itu kapasistas SDM dan struktur birokrasi yang kompleks pada 
Dewan Ketahanan Pangan juga menjadi penyebab kegagalan implementasi 
kebijakan ini. Terakhir, kegagalan kebijakan tidak terlepas oleh kondisi sosial dan 
budaya masyarakat yang memiliki pengaruh pada perubahan budaya 
makan/konsumsinya, adanya budaya makan baru yaitu konsumsi pangan berbasis 
tepung terigu menjadi kendala terwujudnya kebijakan diversifikasi pangan lokal 
sumber pati. 

Kata kunci : Diversifikasi Pangan, Pangan Lokal, Kebijakan Pangan, Politik 
Pangan, Implementasi Kebijakan Grindle, Budaya Makan. 
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