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Diversifikasi Pangan dalam Mencapai Ketahanan Pangan 

Oleh: Endang Lastinawati  
 

Abstract 

Food is a human right. Food can determine the quality of human resources and part of the national 

resilience. The global food problems today are triggered by soaring international food prices, high 

oil price and convertion energy to biofuel. Beside that, Indonesia still recognized as food importing 

countries. The food diversification program in Indonesia was not succesfully. Rice consumption 

still high and the increasing demand on wheat has created additional burden to Indonesia’s import. 

In this regard, to achieve food independency and food security, some strategies are required, such as 

development of local wisdom in line with specific local foods, increase producers (especially small-

scale farmers’ and fishermen’s) earnings through integrated farming development, and also 

development of agroindustry, technology and information in villages.  
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PENDAHULUAN 

 

Persoalan pangan dewasa ini dipicu oleh melejitnya harga-harga pangan dunia secara 

tajam. Fenomena global ini tak terelakkan akibat beberapa faktor penyebab. Yang pasti, 

meroketnya harga minyak dunia menyebabkan biaya produksi semua produk, termasuk 

komoditas pertanian melonjak. Berikutnya, pesatnya perekonomian China dan India 

disinyalir signifikan berdampak pada meningkatnya permintaan produk, baik untuk 

konsumsi maupun industri. Satu lagi, trend dunia yang mulai mengkonversi hasil-hasil 

pertanian menjadi biofuel (energi asal nabati), sebagai energi alternatif pengganti bahan 

bakar fosil, membuat banyak pihak berlomba-lomba mengembangkan biofuel. Akibatnya, 

terjadi perebutan peruntukan produk pertanian yang banyak diistilahkan dengan 3F (food, 

feed, or fuel), dan bahaya yang lebih merisaukan bakal mengancam, yaitu kelangkaan 

pangan dan kelaparan. Di sisi lain, efek pemanasan global menimbulkan dua sisi ekstrim 

dari perubahan iklim. Di belahan bumi yang satu terjadi curah hujan berlebih, banjir dan 

badai memporak-porandakan lahan pertanian dan peternakan serta mengubah pola tanam. 

Sementara di belahan bumi yang lain terjadi kekeringan dan krisis air yang menyebabkan 

kematian tanaman dan ternak, sehingga terjadi penurunan produksi (Trobos, 2008). 

Berbagai fenomena tersebut hendaknya menjadi fokus perhatian di masa mendatang. 

Persoalan pangan harus segera diatasi. Ketahanan pangan bangsa harus diwujudkan, karena 

ketahanan pangan nasional merupakan pilar bagi pembentukan sumberdaya manusia dan 

generasi yang berkualitas, yang diperlukan untuk membangun bangsa ini (Nainggolan, 

2008). Ketahanan pangan merupakan pilar pembangunan sektor lainnya. Hal ini dipandang 

strategis karena tidak satu pun negara dapat membangun perekonomiannya tanpa terlebih 

dahulu menyelesaikan persoalan pangannya. Khusus bagi Indonesia, sektor pangan adalah 

sekaligus sektor penentu tingkat kesejahteraan, baik bagi penduduk di pedesaan maupun di 

perkotaan (Welirang dalam Azahari, 2008). 
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Ketergantungan pangan dari impor dan ketidakmampuan suatu bangsa mencapai 

kemandirian pangan akan menyebabkan ketahanan nasional terganggu. Secara umum, 

Indonesia masih merupakan negara importir pangan. Fakta menunjukkan bahwa saat ini 

kita kembali menjadi importir pangan, walaupun pada era Orde Baru setelah tahun 1984 

berhasil mencapai swasembada beras, namun pada tahun 1998 kembali mengalami krisis 

pangan. Impor beras bahkan pernah mencapai puncaknya pada tahun 1998 sebesar 5,8 juta 

ton, dan 4 juta ton pada tahun 1999 yang membuat Indonesia menjadi importir beras 

terbesar di dunia. Indonesia juga masih rutin menjadi importir gula dengan tingkat 

ketergantungan pada impor mencapai 30% dan pernah menjadi nomor dua importir 

terbesar di dunia setelah Rusia. Padahal kita pernah menjadi eksportir gula terbesar kedua 

di dunia pada tahun 1930-an (Sibuea, 2008). 

Fakta lain, sebagai negara pemakan tempe dan tahu terbesar di dunia, kita setiap 

tahun mengimpor kedelai dengan jumlah yang sangat besar. pada tahun 2000, impor 

kedelai kita mencapai angka Rp 4,7 triliun dengan tingkat ketergantungan terhadap kedelai 

impor mencapai 70%. Demikian pula dengan daging, impor daging mencapai 3.500 ton 

dan impor sapi bakalan mencapai 350.000 ekor dengan tingkat ketergantungan sebesar 

25%. Bahkan untuk susu dan bawang putih, tingkat ketergantungan pada impor mencapai 

90%. Selain itu, Indonesia masih mengimpor buah-buahan dan sayuran dengan jumlah 

yang tidak sedikit, seperti dapat dilihat pada Tabel 1 (Azahari, 2008). 

 
Tabel 1. 

Persentase Ketergantungan  

Bahan Pangan Indonesia Terhadap Impor 
 

Komoditas  Pemenuhan dari  

Impor (%) 

Daging sapi 

Garam 

Kedelai  

Jagung 

Kacang tanah 

Bawang putih 

Susu 

Gula 

Gandum  

25 

50 

70 

10 

15 

90 

90 

30 

100 
                                              Sumber : Azahari (2008) 

 

Satu hal yang penting, persoalan konsumsi yang sering menjadi perdebatan selama 

ini adalah soal bahan pangan pokok yang bersumber pada beras. Hal ini dapat dimaklumi, 

karena bahan pangan pokok di Indonesia adalah beras. Konsumsi yang tadinya berbahan 

pokok seperti sagu, jagung, ketela, ubi, hampir semua beralih ke beras, sehingga jika kita 

berbicara masalah pangan selalu terpaku hanya pada masalah beras.  

Upaya diversifikasi pangan dengan memanfaatkan keragaman pangan yang 

bersumber dari dalam negeri belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Padahal, 

Indonesia mempunyai potensi menghasilkan bahan pangan yang berasal dari umbi-umbian 

dan kacang-kacangan yang sangat besar. Program diversifikasi pangan yang dilaksanakan 

tidak sesuai dengan tujuan semula, yaitu memanfaatkan sumber pangan domestik yang 

sangat kaya dan beragam. Diversifikasi yang berhasil luar biasa justru diversifikasi ke 

produk berbasis terigu yang notabene berbahan baku gandum yang tidak dapat diproduksi 

dengan optimal di Indonesia. 

Sejak tahun 1990-an, terjadi pergeseran bahan pangan pokok. Beras mulai disaingi 

oleh gandum yang permintaannya terus meningkat. Semakin banyak rakyat Indonesia yang 
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mengkonsumsi roti dan mie. Pergeseran ke gandum seharusnya mengakibatkan konsumsi 

beras menurun dan konsumsi gandum meningkat. Tetapi dalam kenyataan, konsumsi beras 

tetap tinggi yaitu 130 kg/kapita/tahun dan konsumsi tepung gandum atau produk berbahan 

baku tepung terigu juga meningkat. Tidak ada yang salah dalam peningkatan konsumsi 

gandum sebagai bahan pangan berupa tepung, namun kecenderungan ini harus diikuti 

dengan perubahan dalam prioritas insentif dan kebijakan serta fasilitasi pemerintah dalam 

upaya diversifikasi produksi sumber bahan pangan yang dapat diolah menjadi tepung 

(Azahari, 2008). 

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka penulis tertarik untuk mengupas masalah 

ketahanan pangan yang dapat dicapai melalui usaha diversifikasi pangan, karena 

diversifikasi pangan seyogianya merupakan upaya alternatif yang ditempuh untuk 

meningkatkan peranan komoditas pangan lain selain beras, dalam mencapai kemandirian 

pangan, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketahanan pangan nasional. 

 

 

TINJAUAN TEORITIS 

 

Pangan merupakan hak asasi manusia. Pangan juga menentukan kualitas sumberdaya 

manusia suatu bangsa dan pangan merupakan pilar ketahanan nasional. Ketahanan pangan 

merupakan pilar pembangunan sektor lainnya (Azahari, 2008). 

Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia ditegaskan dalam Undang-undang 

Pangan Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 

2002 tentang Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan 

bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah dan 

mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pengertian mengenai ketahanan pangan tersebut 

mencakup aspek makro, yaitu tersedianya pangan yang cukup dan sekaligus aspek mikro, 

yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang 

sehat dan aktif (Nainggolan, 2008). 

Ketahanan pangan pada tingkat nasional diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa 

untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak 

dan aman, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman 

sumberdaya lokal. Dari pengertian tersebut, idealnya kemampuan dalam menyediakan 

pangan bersumber dari dalam negeri sendiri. Sedangkan impor pangan dilakukan sebagai 

alternatif terakhir untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan pangan dalam 

negeri, serta diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan kepentingan para produsen 

pangan di dalam negeri yang mayoritas petani berskala kecil, juga kepentingan konsumen 

khususnya kelompok miskin (Pasal 3 ayat (4), PP. No. 68/2002). 

Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, dapat ditempuh melalui beberapa 

cara. Penganekaragaman (diversifikasi) pangan merupakan salah satu pilar utama dalam 

upaya mengatasi msalah pangan dan gizi yang pada akhirnya dapat mewujudkan ketahanan 

pangan nasional. Widyakarya pangan dan gizi tahun 1998 menyebutkan pengertian tentang 

diversifikasi pangan sebagai berikut : 

1. Diversifikasi pangan dalam rangka pemantapan produksi padi. Hal ini dimaksudkan 

agar laju peningkatan konsumsi beras dapat dikendalikan, setidaknya seimbang 

dengan kemampuan peningkatan produksi beras. 

2. Diversifikasi pangan dalam rangka memperbaiki mutu gizi makanan penduduk sehari-

hari agar lebih beragam dan seimbang. 
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Menurut Hafsah dalam Widowati dan Damardjati dalam Supadi (2004), pangan perlu 

beragam karena beberapa alasan, yaitu: 

 

1. Mengkonsumsi pangan yang beragam adalah alternatif terbaik untuk pengembangan 

sumberdaya manusia berkualitas. 

2. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian dan kehutanan. 

3. Memproduksi pangan yang beragam mengurangi ketergantungan kepada impor 

pangan. 

4. Mewujudkan ketahanan pangan yang merupakan kewajiban bersama pemerintah dan 

masyarakat. 

 

Nataadmadja dalam Kasryno dalam Supadi (2004), menganggap diversifikasi sebagai 

perluasan cakrawala dan pendalaman dimensi pembangunan pertanian. Diversifikasi dapat 

menyangkut teknologi, sumberdaya, wilayah, komoditas, energi, kelembagaan, 

agroindustri dan kesempatan kerja. Tiga macam diversifikasi usaha yang harus diterapkan 

secara simultan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat adalah diversifikasi produksi, 

diversifikasi pengolahan hasil dan diversifikasi pemasaran. Pendekatan ini dapat dipakai 

sebagai salah satu cara untuk mengatasi semkin ketatnya kompetisi perdagangan di pasar 

dunia, sekaligus melepaskan diri dari ketergantungan yang berlebihan pada satu komoditas 

(Suryana, 1987). 

Sebenarnya, upaya diversifikasi pangan telah lama dicanangkan sejak tahun 1970 

jauh sebelum swasembada beras diraih. Pada saat Pelita IV, pemerintah telah memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap diversifikasi pertanian dan produk dengan 

menempatkan diversifikasi di tangga atas diikuti oleh intensifikasi, ekstensifikasi dan 

rehabilitasi (Manwan, 1994). 

Bahkan menurut Rahardjo (1993), upaya penganekaragaman atau diversifikasi 

pangan sudah dirintis sejak awal dasawarsa 60-an, di mana pemerintah telah menyadari 

pentingnya dilakukan diversifikasi tersebut. Kemudian di akhir Pelita I (1974), secara 

eksplisit pemerintah mencanangkan kebijakan diversifikasi pangan melalui Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1974 Tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat 

(UPMMR), dan disempurnakan melalui Inpres Nomor 20 tahun 1979. Maksud dari 

instruksi tersebut adalah untuk lebih menganekaragamkan jenis pangan dan meningkatkan 

mutu gizi makanan rakyat, baik secara kualitas maupun kuantitas sebagai usaha untuk 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Upaya penganekaragaman atau diversifikasi konsumsi pangan walaupun sudah 

dirintis sejak dasawarsa 60-an, namun hingga saat ini masih belum berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan. Pola pangan lokal seperti ditinggalkan, berubah ke pola beras dan pola 

mie. Penelitian Rahman (2001) menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi pangan 

pokok yang cenderung mengarah ke pola tunggal beras dari semula pola beras-umbi-

umbian, dan atau beras-jagung-umbi. 

Dari sisi kualitas, rata-rata kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia juga masih 

rendah, kurang beragam, masih didominasi pangan sumber karbohidrat terutama dari padi-

padian. Konsumsi pangan pokok masyarakat Indonesia sangat tergantung pada beras 

dengan tingkat partisipasi rata-rata hampir mencapai 100% kecuali untuk Maluku dan 

Papua (yang dikenal sebagai wilayah ekologi sagu), berkisar 80%. 
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Permasalahan utama diversifikasi pangan adalah ketidakseimbangan antara pola 

konsumsi pangan dengan penyediaan produksi/ketersediaan pangan di masyarakat. 

Produksi berbagai jenis pangan tidak dapat dihasilkan di semua wilayah dan tidak dapat 

dihasilkan setiap saat dibutuhkan. Sementara konsumsi dilakukan oleh semua penduduk 

setiap saat (Rachman dan Mewa, 2008). 

Menurut Amang dan Sawit (2001); Teken dan Kuntjoro (1978); Amang dalam 

Supadi (2004), kendala pengembangan diversifikasi pangan sebagai berikut : 

 

1. Pangan nonberas (jagung, sorghum, dan umbi-umbian) adalah pangan inferior, 

berkurang tingkat konsumsinya seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. 

Banyak orang memandang bahwa beras sebagai bahan pangan mempunyai status yang 

lebih ”tinggi” daripada jagung, sorghum dan umbi-umbian. Kondisi ini menimbulkan 

anggapan bahwa apabila beralih kepada bahan pangan jagung, sorghum dan umbi-

umbian sebagai pengganti sebagian beras yang dimakan, akan merupakan suatu 

kemunduran. 

2. Kebanyakan komoditas pangan nonberas tidak siap untuk dikonsumsi secara langsung. 

3. Untuk mendorong kembali ke menu makanan tradisional harus disesuaikan dengan 

perkembangan zaman. Dahulu, pada umumnya penduduk di Indonesia Timur 

mengkonsumsi sagu dan umbi-umbian yang relatif rendah kandungan karbohidrat dan 

proteinnya, bersama dengan ikan atau hewani yang tersedia di alam bebas. Tetapi 

sekarang, ikan dan hewani telah menjadi barang ekonomi yang harus dibeli. 

4. Upaya diversifikasi pangan hingga kini belum memberikan hasil yang memuaskan. 

Produksi tanaman pangan masih sangat didominasi oleh beras. Hal ini disebabkan oleh 

besarnya perhatian pemerintah pada upaya untuk mempertahankan stabilitas produksi 

beras, meskipun kurang berhasil. 

5. Upaya diversifikasi konsumsi pangan melalui kebijakan harga dan subsidi nampaknya 

mengalami kesulitan. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya kemungkinan konsumen untuk 

melakukan substitusi pangan dari beras ke non beras (jagung atau ubi kayu), karena 

elastisitas silang beras ke nonberas (selain terigu) relatif kecil. Subsidi memerlukan 

biaya besar, sedangkan penerima subsidi mungkin golongan berpendapatan menengah 

ke atas. 

 

Selain itu, masih banyak masalah yang dihadapi dalam distribusi pangan untuk 

menjamin upaya penganekaragaman konsumsi pangan, antara lain menyangkut sarana 

transportasi (jalan, angkutan), pergudangan, sarana penyimpanan dan teknologi 

pengolahan untuk memudahkan distribusi pangan antarwilayah. Pengembangan 

penganekaragaman konsumsi pangan penduduk juga tidak terlepas dari tingkat 

pengetahuan tentang pangan dan gizi. Hal ini terkait dengan masalah bahwa baik 

kekurangan maupun kelebihan pangan dan gizi akan menimbulkan masalah kesehatan 

(Rachman dan Mewa, 2008). 

Khusus untuk padi, upaya peningkatan produksi ke depan nampaknya akan 

mengalami kesulitan karena berbagai faktor, di antaranya: 

1. Penurunan luas baku lahan sawah. 

2. Penurunan kesuburan lahan. 

3. Penurunan kualitas dan luas layanan sistem irigasi. 

4. Lambannya adopsi teknologi petani. 

5. Kebijakan insentif yang tidak efektif. 

6. Peningkatan jumlah petani gurem. 
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7. Masih tingginya kehilangan hasil (Simatupang dan Maulana (2006); Balitbang 

Pertanian (2005), Dewan Ketahanan Pangan (2006) dalam Rachman dan Mewa 

(2008). 

 

Mengingat masih banyaknya permasalahan tersebut, pemerintah terus berupaya 

untuk melaksanakan penganekaragaman atau diversifikasi konsumsi pangan dalam 

pencapaian ketahanan pangan. Masih banyak jenis pangan lokal di setiap wilayah yang 

mampu mensubstitusi atau berkomplemen dengan beras sebagai bahan pangan pokok. 

Dalam Undang-undang Pangan juga ditekankan pentingnya diversifikasi pangan. Pada 

Konferensi/Sidang Dewan Ketahanan Pangan tahun 2006 yang dihadiri oleh seluruh 

gubernur dan walikota/bupati, diversifikasi pangan juga diangkat sebagai isu utama dan 

menjadikannya sebagai kesepakatan untuk dilakukannya kecepatan program tersebut di 

daerah masing-masing. 

Pada perkembangan terakhir, Departemen Pertanian mengupayakan percepatan 

diversifikasi pangan yang diharapkan tercapai pada tahun 2015 melalui dua tahap, yaitu 

Tahap I tahun 2007-2010 dan Tahap II tahun 2011-2015. Untuk kurun waktu tahun 2007-

2010 kegiatan difokuskan kepada penciptaan pasar domestik untuk pangan olahan sumber 

karbohidrat nonberas, sayuran dan buah, serta pangan sumber protein nabati dan hewani 

melalui suatu kegiatan konstruksi sosial proses internalisasi diversifikasi konsumsi pangan 

yang dilaksanakan melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap 

pentingnya diversifikasi konsumsi pangan yang disertai dengan pengembangan sisi suplai 

aneka ragam pangan melalui pengembangan bisnis pangan. Kurun waktu 2010-2015 

difokuskan pada penguatan kampanye nasional diversifikasi konsumsi dan pendidikan gizi 

seimbang di sekolah dan masyarakat sejak usia dini (Badan Ketahanan Pangan, 2006). 

Terdapat empat kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu : 

1. Kampanye nasional diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal 

baik untuk aparat pemerintahan tingkat pusat dan daerah, individu, kelompok 

masyarakat maupun industri. 

2. Pendidikan diversifikasi konsumsi pangan secara sistematis sejak dini. 

3. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak memproduksi, 

menyediakan/memperdagangkan, dan mengkonsumsi pangan yang tidak aman. 

4. Fasilitasi pengembangan bisnis pangan melalui fasilitasi pengembangan aneka pangan 

segar, industri pangan olahan dan pangan siap saji berbasis sumberdaya lokal. 

 

Pelaksanaan diversifikasi pangan harus dilakukan secara serentak, dapat dimulai di 

pedesaan dengan memperhatikan perilaku rumah tangga termasuk rumah tangga petani 

sebagai produsen sekaligus konsumen pangan. Selain itu juga dengan memberdayakan 

kelembagaan lokal sebagai modal sosial dalam upaya percepatan diversifikasi pangan di 

pedesaan. Keragaman sumberdaya alam, keanekaragamaan hayati serta berbagai jenis 

makanan tradisional yang dimiliki oleh seluruh wilayah masih dapat dikembangkan untuk 

memenuhi diversifikasi konsumsi pangan masyarakat. Tingkat pendidikan dan 

perkembangan teknologi informasi serta strategi komunikasi publik dapat memberikan 

peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran masyarakat menuju pangan yang 

beragam dan bergizi seimbang. Prograam-program pengentasan kemiskinan juga 

diharapkan mampu meningkatkan kemamupuan ekonomi masyarakat, yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan kuantitas maupun kualitas konsumsi pangan (Rachman dan 

Mewa, 2008). 

Menurut Pasandaran dan Simatupang dalam Supadi (2004), diversifikasi pangan 

dapat berjalan baik bila dikaitkan dengan pembangunan agroindustri, khususnya yang 
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berlokasi di pedesaan. Ini berarti pembangunan agroindustri tersebut berbasis usaha 

pertanian domestik, sehingga memiliki keterkaitan kuat dengan upaya memajukan 

perekonomian pedesaan. Peran agroindustri di pedesaan sangat penting, selain menyerap 

hasil pertanian dan meningkatkan nilai tambah komoditas juga menciptakan kesempatan 

kerja baru di pedesaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 

serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan tentunya dapat meningkatkan mutu gizi 

masyarakat. 

Apabila diversifkasi pangan dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan persoalan-

persoalan pangan dapat diatasi. Pembangunan ketahanan pangan yang berbasis 

sumberdaya dan kearifan lokal harus terus digali dan ditingkatkan, mengingat penduduk 

terus bertambah dan aktivitas ekonomi pangan terus berkembang secara dinamis. 

Ketahanan pangan yang mantap akan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 

pembangunan. Tanpa ketahanan pangan yang mantap, tidak mungkin tersedia sumberdaya 

manusia berkualitas tinggi yang sangat diperlukan sebagai motor penggerak pembangunan. 

Ketahanan pangan yang mantap merupakan syarat bagi stabilitas politik, sedangkan 

stabilitas politik merupakan syarat mutlak bagi pelaksanaan pembangunan. 

 

 

PENUTUP 

 

Pembangunan ketahanan pangan yang berbasis pada sumberdaya dan kearifan lokal 

melalui upaya diversifikasi pagan harus terus digali dan ditingkatkan. 

1. Diversifikasi pangan tidak dimaksudkan untuk menggantikan beras, tetapi mengubah 

pola konsumsi masyarakat sehingga masyarakat akan mengkonsumsi lebih banyak 

jenis pangan dan lebih baik gizinya. 

2. Diversifikasi pangan akan berjalan lebih lancar bila dipadukan dengan pengembangan 

agroindustri di pedesaan. 

3. Diversifikasi usaha rumah tangga diarahkan untuk meningkatkan pendapatan 

produsen, terutama petani, peternak dan nelaya kecil melalui pengembangan usahatani 

terpadu. Diversifikasi usaha atau produksi pangan dan diversifikasi konsumsi pangan 

dilakukan melalui pengembangan diversifikasi usahatani terpadu bidang pangan, 

perkebunan, peternakan dan perikanan. 

4. Pengembangan diversifikasi pangan perlu didukung penyediaan teknologi dan 

informasi yang sesuai, adanya perangkat kebijakan operasional yang memadai serta 

berfungsinya lembaga pendukung seperti penelitian, penyuluhan, pemasaran, dan juga 

yang sangat penting adalah terjalinnya koordinasi di antara instansi terkait, karena 

secara institusional bukan hanya menjadi tugas Departemen Pertanian semata. 

Artinya, dalam implementasi operasionalnya, pengembangan diversifikasi pangan 

akan menyangkut deregulasi selain di bidang pertanian juga di bidang 

industri/perdagangan, perbankan, investasi, di bidang sarana/prasaran dan lain-lain 

(Supadi, 2004). 

5. Pemerintah diharapkan memfasilitasi diversifikasi usaha dan konsumsi pangan melalui 

pengembangan teknologi dan industri pangan sesuai dengan sumberdaya, 

kelembagaan dan budaya lokal. 
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