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aBStraCt

The objectives of this research were:  (1) to identify kinds of staple food in household 
at Latuhalat village, (2)  to identify the household strategies to fulfill food need, and 
(3)  to analyze the success of those strategies.  Research was done in Latuhalat village, 
especially at Waimahu and Tupa sub-village with the size of sample were 74 household. 
Data was analized by qualitative and descriptive approach.  The result of this research 
showed that kinds of staple food in Latuhalat were rice, wheat (bread), sagoo, cassava, 
banana, taro, instant noodles, and potato.  Sagoo was substituted by rice as a staple 
food.  The household strategies in order to fulfill food need were:  (1)  use another 
food as substitute for food that could not get, (2)  to decrease volume of food, and (3) 
planted farmfield with food plant (ex: cassava, banana, and taro).  Allthis time, those 
strategies were success to fulfill food household.
Keywords:  strategy, household, food  

PenDaHULUan
Dewasa ini, kekhawatiran akan kekurangan 

pangan semakin ramai diperbincangkan.  Istilah 
ketahanan pangan pun muncul sebagai reaksi 
terhadap stigma kekurangan pangan. Menurut 
UU No. 7/1996, ketahanan pangan adalah kondisi 
terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga 
yang tercermin dari terjadinya pangan yang cukup, 
baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan 
terjangkau (Gubernur Maluku, 2007).  Bagi 
masyarakat Indonesia umumnya, beras masih 
menjadi makanan utama.  Sehubungan dengan hal 
tersebut, permintaan akan beras selalu meningkat 
dari waktu ke waktu akibat pertambahan 
jumlah penduduk.  Menurut Abubakar (2008), 
upaya peningkatan produksi padi menghadapi 
kendala serius. Laju konversi lahan sawah ke 
non-pertanian cukup besar, yaitu sekitar 110 
ribu ha/tahun. Selama 10 tahun terakhir tidak 
terjadi peningkatan luas panen yang signifikan 
karena pencetakan sawah baru hanya sekitar 30-
52 ribu ha/tahun. Mengembangkan areal sawah 
di luar Jawa juga tidak gampang.  Sementara 
sebagian besar lahan sawah yang sudah ada 
mengalami kejenuhan dan keletihan (soil fatique).  
Disamping hal tersebut, perubahan iklim yang 
tidak berpihak kepada peningkatan produktivitas 
sawah, bencana alam yang menggagalkan 

panen, dan lain sebagainya juga mempengaruhi 
ketersediaan beras.  Menyadari semua itu, 
Pemerintah mencanangkan program diversifikasi 
pangan dalam menunjang ketahanan pangan.   
Disisi lain Apriyantono (2007), mengemukakan 
bahwa program diversifikasi pangan yang 
telah dicanangkan Pemerintah sejak 30 tahun 
lalu dengan mengenalkan komoditas pangan 
lokal seperti ubi, singkong, dan jagung sebagai 
makanan pokok menggantikan beras, namun 
program tersebut tidak menunjukkan hasil yang 
diharapkan.  Tingkat konsumsi beras di Indonesia 
masih tinggi, sebaliknya masyarakat yang 
sebelumnya memanfaatkan umbi-umbian sebagai 
makanan pokok justru beralih ke beras.   Keadaan 
yang sama juga terjadi di Maluku.  Masyarakat 
Maluku dulu dikenal sebagai masyarakat dengan 
makanan utamanya sagu, namun lambat laun, 
posisi sagu sebagai makanan utama penduduk 
tergeserkan oleh beras.  

Dilihat dari lingkup rumah tangga, setiap 
rumah tangga memiliki strategi tersendiri dalam 
memenuhi kebutuhan pangannya.  Kata strategi 
menurut Darmansyah (2008) dapat diartikan 
sebagai akal untuk mencapai sesuatu.  Dengan 
demikian, bila dikaitkan dengan pemenuhan 
pangan, strategi dimaksudkan sebagai akal yang 
diwujudkan dalam usaha tiap-tiap rumah tangga 
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agar kebutuhan pangan dalam rumah tangga 
tersebut selalu tercukupi.  Strategi ini dapat 
berbeda karena perbedaan tingkat pendapatan, 
kebiasaan dan pola makan, ketersediaan sumber 
pangan, dan sebagainya.  Bagaimana halnya 
dengan masyarakat di Desa Latuhalat?  Desa 
Latuhalat adalah salah satu desa yang terletak 
di pinggiran Kota Ambon dengan kombinasi 
wilayah antara pantai dan gunung.  Dengan 
demikian, mata pencaharian penduduk di 
desa ini bukan hanya sebagai petani, tetapi 
juga sebagai nelayan disamping jenis mata 
pencaharian lain seperti pegawai negeri sipil, 
swasta, dan sebagainya. Aksesibilitas dari dan 
ke desa ini cukup baik.  Sarana transportasi dan 
komunikasi cukup tersedia yang memungkinkan 
masyarakat desa Latuhalat dapat mengetahui 
dengan cepat perkembangan yang terjadi di luar 
lingkungannya, termasuk yang berkaitan dengan 
pangan. Bagaimana strategi masyarakat Desa 
Latuhalat memenuhi kebutuhan pangan rumah 
tangga?  Apakah masyarakat juga melakukan 
diversifikasi pangan dalam memenuhi kebutuhan 
pangannya?  Hal inilah yang akan dikaji dalam 
penelitian ini.    

Penelitian ini bertujuan untuk:  (1)  
mengidentifikasi jenis-jenis pangan utama 
yang dikonsumsi dalam rumah tangga di Desa 
Latuhalat, (2) mengidentifikasi strategi-strategi 
yang dilakukan oleh rumah tangga di Desa 
Latuhalat dalam memenuhi kebutuhan pangan, 
dan (3) menganalisis keberhasilan strategi-
strategi yang dilakukan rumah tangga dalam 
memenuhi kebutuhan pangan 

MetODe PeneLItIan

Pelaksanaan Penelitian
Sebagai penelitian sosial, penelitian ini 

dirancang sebagai penelitian survei.  Menurut 
Singarimbun (1989), penelitian survei adalah 
suatu bentuk penelitian yang mengambil sampel 
dari satu populasi dan menggunakan kuesioner 
sebagai alat pengumpulan data yang pokok.  
Penelitian dilaksanakan di Desa Latuhalat 
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.  Pemilihan 
desa ini dilakukan secara purposif dengan beberapa 
alasan, diantaranya Desa Latuhalat merupakan 
desa di pinggiran kota Ambon yang memiliki ciri 
desa pantai dan desa gunung sehingga terdapat 

variasi sumber mata pencaharian penduduk di 
bidang pertanian disamping mata pencaharian 
lainnya.  Aksesibilitas dari dan ke desa Latuhalat 
cukup baik sehingga akses masyarakat ke sentra-
sentra pangan di luar desa tersebut lebih lancar.  
Mengingat wilayah desa Latuhalat yang cukup 
luas, maka dipilih dua dusun secara sengaja untuk 
mewakili desa Latuhalat.  Dusun yang dipilih 
adalah dusun yang mewakili daerah pantai (dusun 
Waimahu I) dan dusun yang mewakili daerah 
gunung (dusun Tupa).  
Populasi dan Penarikan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh rumah 
tangga yang ada di kedua dusun terpilih, yaitu 
376 KK di dusun Waimahu dan 362 KK di 
dusun Tupa.  Pengambilan sampel penelitian 
dilakukan secara acak sederhana dengan besar 
sampel 10 persen dari setiap dusun. Dengan 
demikian, sampel untuk dusun Waimahu adalah 
sebesar 38 KK dan untuk dusun Tupa sebesar 36 
KK sehingga total sampel keseluruhan adalah 
74 KK.  
Pengumpulan dan analisis Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas 
data primer dan data sekunder.   Pengumpulan 
data primer dilakukan melalui wawancara 
langsung dengan responden yang dipandu dengan 
kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya.  
Wawancara mendalam (indepth interview) 
dilakukan pada responden yang dianggap benar-
benar menguasai permasalahan yang diteliti serta 
permasalahan dalam masyarakat terkait dengan 
topik penelitian. Data sekunder diperoleh dari 
instansi-instansi terkait dan pihak-pihak lain yang 
dipandang perlu untuk mendukung penelitian 
ini.  Keseluruhan data yang dikumpulkan 
dianalisis secara deskriptif untuk menjawab 
permasalahan penelitian yang selanjutnya 
melahirkan kesimpulan hasil penelitian.  

HaSIL Dan PeMBaHaSan

Jenis Pangan Utama dalam rumah tangga 
di Desa Latuhalat 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beras 
telah menjadi pangan utama yang dikonsumsi 
oleh masyarakat di Desa Latuhalat.  Secara lebih 
jelas, urutan jenis pangan utama yang paling 
sering dikonsumsi oleh masyarakat di Desa 
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Latuhalat disajikan pada Tabel 1.
tabel 1. Jenis Pangan Utama yang Dikonsumsi 

Masyarakat Desa Latuhalat dalam Empat Minggu 
Terakhir

No. Jenis Pangan 
Utama Jumlah Responden (KK)

1. Beras 74  (100,00)

2. Terigu (Roti) 66 (89,19)

3. Sagu 58 (78,38)

4. Singkong 51 (68,92)

5. Pisang 39 (52,70)

6. Keladi 31 (41,89)

7. Mie Instan 17(22,97)

8. Kentang 8 (10,81)
Ket. :  Angka dalam kurung menunjukkan persentase
Sumber:  Data Primer (2008), Diolah

Kenyataan bahwa sagu menjadi jenis 
pangan ketiga sesudah beras dan terigu. Ini 
juga dapat menjadi salah satu tantangan dalam 
mewujudkan ketahanan pangan lokal.   
Menyikapi kenyataan seperti ini, perlu ada 
upaya-upaya nyata untuk menggalakkan kembali 
penggunaan jenis-jenis pangan lokal.  Salah 
satu upaya yang telah, sedang, dan akan terus 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Maluku 
bekerjasama dengan pihak-pihak terkait adalah 
menggalakkan kembali peranan sagu sebagai 
pangan lokal.  Hal ini tentu tidak mudah dilakukan 
apalagi akhir-akhir ini timbul pandangan di dalam 
masyarakat, bahwa orang yang mengkonsumsi 
sagu sebagai makanan utama adalah orang 
yang berada pada kelas sosial yang lebih rendah 
dibandingkan orang yang mengkonsumsi beras.    
Sejalan dengan pandangan tersebut, Wirham 
(2008) menjelaskan bahwa kendala besar dalam 
persoalan pemenuhan kebutuhan pangan sehingga 
terjadi masalah di kalangan masyarakat adalah 
budaya masyarakat. Ada pendapat yang telah 
mengakar pada masyarakat bahwa kalau tidak 
makan nasi belum dikatakan makan, padahal 
yang mengandung karbohidrat tidak hanya nasi. 
Gandum, sagu, ubi jalar, talas, ubi kayu juga 
mengandung karbohidrat yang besar.  Alasan 
lain masyarakat lebih memilih beras sebagai 
jenis pangan utama adalah segi kepraktisannya.  
Beras mudah dimasak, apalagi dengan adanya 
alat penanak nasi elektrik;  tetap enak dimakan 
meskipun sudah dingin; lebih mudah menyediakan 

lauk yang sesuai;  dan beras mudah didapat untuk 
dibeli di kios-kios terdekat.  

Terigu adalah jenis pangan yang 
dikonsumsi oleh banyak penduduk dalam 
bentuk roti, meskipun terigu bukan termasuk 
jenis pangan lokal.  Di Desa Latuhalat banyak 
dijumpai pembuat sekaligus penjual roti, bahkan 
banyak pula yang menjualnya hingga ke luar Desa 
Latuhalat.  Roti dinilai sebagai makanan yang 
praktis dan disukai oleh tua dan muda.  Sarana 
transportasi dari dan ke desa Latuhalat  yang 
cukup lancar sangat memudahkan masyarakat 
untuk membeli roti di luar desa hingga ke 
pusat kota Ambon.  Sedangkan jenis pangan 
sagu sering dikonsumsi dalam bentuk papeda 
dan sagu bakar (sagu lempeng).  Bagi keluarga 
dengan pendapatan yang tergolong lebih tinggi, 
papeda sering menjadi makanan yang dipilih 
untuk disajikan pada hari-hari libur dengan lauk 
yang sesuai.  Kenyataan ini juga menunjukkan 
bahwa sagu tidak lagi menjadi makanan utama 
bagi masyarakat di desa Latuhalat.   Jenis pangan 
lain, yaitu singkong berada pada urutan keempat 
sesudah sagu yang dikonsumsi oleh masyarakat 
desa Latuhalat. Masyarakat yang memiliki kebun 
singkong seringkali lebih memilih untuk menjual 
hasilnya (singkong) karena harga singkong relatif 
mahal di pasar, selanjutnya uang yang diperoleh 
digunakan untuk membeli beras.

Pisang, keladi, dan mie instant adalah jenis 
pangan yang menjadi pilihan sebagian masyarakat.  
Pisang dan keladi merupakan hasil tanaman 
masyarakat, namun sama halnya dengan singkong, 
harga pisang dan keladi yang cukup mahal di 
pasar membuat masyarakat menjual pisang dan 
keladi hasil kebunnya dan kemudian uangnya 
dibelikan beras untuk dikonsumsi.  Sedangkan 
Mie instant dipilih karena sangat praktis dan 
harganya tidak mahal.  Kentang juga merupakan 
jenis pangan utama yang sering dikonsumsi 
oleh sebagian kecil masyarakat.  Harganya yang 
relatif mahal membuat kentang hanya dikonsumsi 
oleh rumahtangga-rumahtangga tertentu saja.   
Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dikatakan 
bahwa jenis pangan utama masyarakat desa 
Latuhalat cukup bervariasi, ini merupakan faktor 
pendukung dilakukannya diversifikasi pangan 
dalam mewujudkan ketahanan pangan, hanya 
saja prioritas utama pada eras dapat menjadi 
ancaman bagi pemanfaatan pangan lokcal.  
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Dikaitkan dengan tingkat pendapatan, jenis 
makanan yang dipilih masyarakat adalah seperti 
pada Tabel 2  yang menggambarkan bahwa 
hampir semua jenis pangan juga dikonsumsi 
oleh masyarakat dari semua tingkat pendapatan, 
namun jika dilihat lebih seksama, ternyata tingkat 
pendapatan mempengaruhi jenis pangan yang 
dipilih masyarakat.  

Jenis pangan beras memang dikonsumsi 
oleh semua golongan pendapatan, namun terdapat 
perbedaan kualitas beras yang dikonsumsi antar 
rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang 
berbeda.  Sedangkan seperti telah dijelaskan 
sebelumnya, kentang hanya dikonsumsi oleh 
masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih 
tinggi (≥Rp.2.000.000,-/bulan). Bagi masyarakat 
dengan besar pendapatan ≤ Rp. 2.000.000,-/bulan 
yang umumnya adalah petani, jenis pangan 
singkong, pisang, dan keladi diperoleh dari 
hasil kebun (tidak membeli), sedangkan bagi 
masyarakat dengan pendapatan ≥ Rp.2.000.000,-
/bulan yang didominasi oleh Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dan swasta, ketiga jenis pangan ini 
diperoleh dengan jalan membeli.  Beras dan terigu 
diperoleh dengan jalan membeli.  Disamping itu, 
faktor selera juga memegang peranan penting 
dalam menentukan jenis makanan yang akan 
dikonsumsi.  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tingginya konsumsi terigu dalam bentuk 
roti karena faktor selera dan kebiasaan disamping 
segi kepraktisannya.    
Strategi rumah tangga dalam Memenuhi 
Kebutuhan Pangan

Setiap rumah tangga memiliki kebutuhan 
pangan yang berbeda dengan rumah tangga 
lainnya, baik dalam jenis maupun jumlah.  
Sehubungan dengan itu, perlu ada strategi yang 
dijalankan mengingat kebutuhan pangan adalah 
kebutuhan yang paling mendasar.  Strategi-
strategi dimaksud secara jelas dapat dilihat pada 
Tabel 3.

Sebagian besar masyarakat (39,19%) 
akan mengganti jenis pangan jika harga pangan 
yang akan dikonsumsi tidak terjangkau atau tidak 

tabel 2. Jenis Pangan yang Dikonsumsi Responden Berdasarkan Besar Pendapatan

Besar Pendapatan Rumah 
Tangga (Rp/bln)

Persentase Responden yang Mengkonsumsi
Beras Terigu Sagu Singkong Kentang Pisang Keladi Mie Instant

≤ 500.000 100,00 80,00 80,00 60,00 0,00 50,00 40,00 20,00
>500.000 –  2.000.000 100,00 100,00 80,00 100,00 0,00 35,00 25,00 20,00
> 2.000.000–3.500.000 100,00 87,50 75,00 60,00 18,18 30,50 12,50 5,00
> 3.500.000–5.000.000 100,00 100,00 50,00 0,00 33.33 25,00 0,00  2,00

Sumber:  Data Primer (2008), Diolah

tabel 3. Strategi-Strategi dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Rumah Tangga di Desa Latuhalat  

  No. Strategi yang Dilakukan Jumlah Responden 
(KK)

1. Mengganti dengan pangan lain 29 (39,19)
2. Tetap membeli dengan jumlah yang lebih sedikit 18 (24,32)
3. Menanam tanaman pangan (singkong, pisang, dan keladi) 27 (36,49)

Total 74 (100,00)
Ket.:  Angka dalam kurung menunjukkan persentase
Sumber:  Data Primer (2008), Diolah

tersedia pada waktu diperlukan.  Biasanya, pangan 
pengganti diusahakan yang memberikan efek 
yang sama, misalnya mengganti pisang dengan 
singkong atau sebaliknya.  Bagi masyarakat 
dengan penghasilan yang lebih rendah, seringkali 
kebutuhan beras yang tidak terpenuhi digantikan 
dengan hasil kebun, seperti singkong, pisang, dan 
keladi, namun tidak semua masyarakat memiliki 
kebun.  Hasil penelitian menunjukkan hanya 

36,49 persen responden yang memiliki kebun 
dan pada kebun tersebut ada ditanam singkong, 
keladi atau pisang.  Strategi mengurangi jumlah 
yang dibeli umumnya dijumpai pada masyarakat 
yang tidak memiliki kebun atau tidak menanam 
tanaman yang dapat dijadikan pangan utama, 
sedangkan pendapatan tidak mencukupi untuk 
mengantisipasi kenaikan harga pangan. Misalnya 
beras tidak dikonsumsi dalam bentuk nasi tetapi 
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dalam bentuk bubur.  Strategi-strategi yang 
dilakukan tiap rumah tangga berkaitan erat 
dengan besar pendapatan yang dialokasikan 
untuk kebutuhan pangan.  Berdasarkan besar 
pendapatan per bulan (Tabel 2), alokasi untuk 
kebutuhan pangan per bulan berada pada kisaran 
Rp. 200.000,- hingga Rp. 1.750.000,- yang 
meliputi pangan utama dan pangan tambahan. 
Semakin kecil pendapatan yang dialokasikan 
untuk kebutuhan pangan, maka semakin besar 
ketergantungan terhadap pangan lokal yang 
dihasilkan sendiri.          
Keberhasilan Strategi rumah tangga dalam 
Memenuhi Kebutuhan Pangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
selama ini strategi-strategi yang dilakukan setiap 
rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan 
memang berhasil.  Pemenuhan kebutuhan pangan 
tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas saja, 
tetapi juga aspek kualitasnya.  Kecukupan jenis 
pangan utama saja belumlah cukup, aspek kualitas 
pangan juga penting diperhatikan. Dengan kata 
lain, faktor keseimbangan gizi harus diperhatikan. 
Bagi masyarakat di desa Latuhalat, keseimbangan 
gizi tetap diperhatikan, hal ini terbukti dengan 
belum pernah ditemukan kasus buruk gizi di desa 
tersebut.  Sumber protein nabati cukup tersedia, 
seperti sayur-sayuran yang juga sering ditanam 
di kebun untuk dijual dan dikonsumsi, misalnya 
daun singkong, daun katuk, daun melinjo, daun 
dan bunga pepaya, dan sebagainya.  Protein 
hewani umumnya diperoleh dari ikan.  Kondisi 
alam Desa Latuhalat yang merupakan perpaduan 
darat dan laut cukup membantu masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan ikan dan sayur-sayuran.  

Meskipun demikian, ketersediaan ikan juga 
tergantung dari keadaan laut.  Pada musim-musim 
tertentu, keadaan laut sangat tidak bersahabat 
dengan gelombang laut yang berbahaya bagi 
aktivitas nelayan sehingga mengakibatkan 
ketersediaan ikan sangat berkurang.  Pada kondisi 
seperti ini, tempe, tahu, dan telur sering menjadi 
pilihan pengganti ikan. Gambaran tentang jenis 
pangan tambahan yang umumnya dikonsumsi 
masyarakat di Desa Latuhalat dapat dilihat pada 
Tabel 4.

Ikan merupakan pangan tambahan yang 
dikonsumsi sebagian besar masyarakat setiap 
hari.  Hal ini tidak mengherankan karena 
masyarakat Maluku memang dikenal sebagai 
masyarakat yang sangat menggemari ikan karena 
lingkungan pemukiman yang hampir seluruhnya 
berbatasan dengan pantai.  Sebaliknya susu 
merupakan makanan tambahan yang tergolong 
kurang dikonsumsi oleh masyarakat, kecuali 
bagi rumahtangga-rumahtangga yang memiliki 
anak balita hingga remaja dan didukung dengan 
pendapatan yang mampu untuk memenuhinya.  
Keadaan ini dapat dimaklumi karena harga 
susu masih relatif mahal bagi sebagian besar 
masyarakat.  Dilihat dari segi ketersediaannya, 
susu dapat diperoleh di kios-kios sekitar tempat 
tinggal, atau dengan kata lain mudah diperoleh 
bagi yang mampu untuk membelinya.   
Berbeda dengan sayur-sayuran, buah-buahan 
tergolong pangan tambahan yang jarang 
dikonsumsi oleh rumahtangga-rumahtangga di 
Desa Latuhalat, terlebih lagi buah-buahan impor 
seperti jeruk, apel, dan sebagainya.  Jenis buahan 
yang sering dikonsumsi oleh masyarakat adalah 

tabel 4.  Jenis Pangan Tambahan Responden dan  Frekuensi Penyajiannya
Jenis   

Pangan Persentase Responden Menurut Tingkat Ketersediaan Pangan Tambahan

Setiap Hari Setiap 
Minggu

Setiap 2 
Minggu

Setiap 3 
Minggu

Setiap Bulan Tidak Setiap 
Bulan Total

Daging 0  (0,00) 9 (12,16) 11 (14,86) 11 (14,86) 4  (5,42) 39 (52,70) 74 (100,00)
Ikan 52 (70,27) 15 (20,27) 7  (9,46) 0  (0,00) 0  (0,00) 0  (0,00) 74 (100,00)
Telur     0  (0,00) 7  (9,46) 11 (14,86) 15 (20,27) 19 (25,68) 22 (29,73) 74 (100,00)
Tempe/ tahu 0  (0,00) 1  (1,35) 9 (12,16) 9 (12,16) 24 (32,43) 31 (41,90) 74 (100,00)
Susu 20 (27,03) 10 (13,51) 10 (13,51) 4  (5,41) 2  (2,70) 28 (37,84) 74 (100,00)
S a y u r -
sayuran 49 (66,22) 25 (33,78) 0  (0,00) 0  (0,00) 0  (0,00) 0  (0,00) 74 (100,00)
Buah-buahan 0  (0,00) 5  (6,76) 10 (13,51) 14 (18,92) 21 (28,38) 24 (32,43) 74 (100,00)

Ket.:  Angka dalam kurung menunjukkan persentase
Sumber:  Data Primer (2008), Diolah
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pisang, pepaya, dan buahan lokal yang cukup 
banyak pada musimnya, seperti langsat, mangga, 
duku, rambutan.  Seperti halnya pangan utama, 
buah-buahan ini juga diutamakan untuk dijual 
agar menghasilkan uang.  

PenUtUP

Kesimpulan
1. Jenis pangan lokal sudah tidak lagi 

menjadi pangan utama masyarakat di Desa 
Latuhalat.

2. Jenis pangan utama yang dikonsumsi oleh 
masyarakat di Desa Latuhalat diurutkan 
berdasarkan persentase konsumen dari 
tertinggi hingga terendah adalah beras, 
terigu (roti), sagu, singkong, pisang, keladi, 
mie instant, dan kentang.  

3. S t r a t e g i - s t r a t e g i  y a n g  d i l a k u k a n 
rumahtangga-rumahtangga di Desa Latuhalat 
dalam memenuhi kebutuhan pangan adalah:  
(1)  mengganti dengan pangan lain jika 
pangan yang akan dikonsumsi tidak dapat 
dipenuhi, (2)  tetap membeli pangan yang 
diinginkan tetapi dengan jumlah yang lebih 
sedikit, dan (3)  menanam tanaman pangan 
(singkong, pisang, keladi) di kebun yang 
diusahakan.  

4. Strategi-strategi yang dilakukan setiap rumah 
tangga di Desa Latuhalat selama ini cukup 
berhasil dalam memenuhi kebutuhan pangan 
keluarga, baik dari segi kuantitas maupun 
kualitas, hanya saja dari segi kualitas masih 

perlu ditingkatkan, terutama jenis pangan 
tambahan (susu dan buah-buahan).

Saran
1. Tergesernya pangan lokal oleh beras sebagai 

pangan utama masyarakat di Desa Latuhalat 
hendaknya mendapat perhatian Pemerintah 
dan masyarakat karena jika terus dibiarkan 
maka akan menyebabkan ketergantungan 
terhadap beras semakin tinggi.  Sehubungan 
dengan itu, Pemerintah dan masyarakat 
harus saling mendukung pemanfaatan 
pangan lokal dalam mewujudkan ketahanan 
pangan rumah tangga.

2. Perlu dilakukan upaya-upaya oleh pihak-
pihak yang berkompeten untuk membuat 
diversifikasi produk dari pangan lokal 
(sagu, singkong, dan keladi) sehingga 
pemanfaatannya lebih praktis dan bervariasi, 
sementara itu sosialisasi variasi produk-
produk olahan yang telah berhasil diciptakan 
perlu terus digalakkan sehingga dapat 
merubah perilaku masyarakat untuk lebih 
memilih pangan lokal untuk dikonsumsi 
dalam rumah tangga.

3. Pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak 
terkait lainnya perlu memikirkan dan 
melakukan upaya-upaya untuk peningkatan 
pendapatan rumah tangga sehingga daya beli 
masyarakat dapat meningkat terutama untuk 
memenuhi pangan dari segi kualitas demi 
mewujudkan masyarakat yang sehat.      
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