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                 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 
Keamanan Pangan dan Keragaman Hayati  

Keamanan pangan menjadi hal yang penting bagi manusia karena 

tubuh jasmani manusia membutuhkan pangan yang aman dan sehat. Akan 

tetapi pangan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penduduk. 

Maka keadaan ini menuntut kita untuk berusaha meningkatkan dan 

mempercepat pengadaan pangan. Namun, pengadaan yang cukup belum 

tentu menjamin masyarakat itu sehat perlu didukung dengan makanan 

yang bergizi, bersih, aman dan terpenting bebas dari bahan-bahan kimia 

yang membahayakan. Makanan yang mengandung bahan kimia sangat 

berbahaya bagi kesehatan manusia misalnya menyebabkan keracunan dan 

menimbulkan penyakit. Oleh karena, itu pengadaan makanan harus 

memenuhi  standarisasi kesehatan.  

Winarno dalam Sulfanita et al. (2013:66) mengemukakan bahwa 

keamanan pangan (food safety) adalah kondisi dan upaya yang dilakukan 

untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran mikrobiologis, kimia 

serta benda-benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan 

kesehatan manusia.  

Berbagai kasus beredarnya makanan berbahaya makin menjamur                   

di Indonesia. Mulai dari makanan pokok, makanan ringan, jajanan, dan 

lainnya. Kelalaian, ini disebabkan karena minimnya pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat akan pangan yang sehat dan aman. Dikatakan sehat 

apabila pangan itu mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. 

Selain itu, proses pengolahan dan penyajiannya juga sangat menentukkan 

kualitas pangan. Oleh karena itu dalam proses pengolahan pangan masalah 

sanitasi dan hygiene sangat penting.  

Upaya yang dilakukan dalam menjaga sanitasi dan hygiene yaitu 

khususnya melalui peningkatan kualitas kebersihan dan kesehatan tempat 

pengolahan. Tempat pengolahan yang baik adalah tempat yang 

kebersihannya terjaga, ada persediaan air bersih, tersedia tempat sampah, 

tersedia tempat pembuangan air limbah, pertukaran udara selalu segar, 

penerangan cukup, tersedia bak pencuci tangan, terhindar dari debu dan 
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kemungkinan adanya serangga atau tikus. Namun, upaya tersebut tidak 

mudah untuk dilaksanakan karena semakin banyak tempat pengolahan 

pangan dengan jenis-jenis pangan yang banyak pula. Mengingat 

masyarakat juga mengkonsumsi pangan yang berbeda-beda.  

        Keamanan pangan merupakan bagian dalam kehidupan baik 

produsen pangan maupun konsumen. Bagi produsen, harus tanggap bahwa 

kesadaran konsumen semakin tinggi sehingga menuntut perhatian yang 

lebih besar pada aspek ini. Kebersihan suatu produk pangan untuk 

menembus dunia internasional sangat ditentukan oleh faktor ini pula.             

Di lain pihak sebagai konsumen sebaiknya mengetahui bagaimana cara 

menentukan dan mengkonsumsi pangan yang aman. Bahan-bahan atau 

organisme, yang mungkin terdapat di dalam makanan dan dapat 

menimbulkan keracunan dan penyakit menular.  

Srikandi Fardiaz (1992:2) menyatakan bahwa penyakit yang 

ditimbulkan melalui makanan dapat dibedakan menjadi dua kelompok 

berdasarkan sifat penularannya, yaitu penyakit menular dan keracunan 

makanan. Berdasarkan pandangan tersebut disimpulkan bahwa 

penyalahgunaan terhadap produk makanan merupakan masalah serius. 

Alasannya jika terjadi penyimpangan dalam proses produksi maka dampak 

yang ditimbulkan dapat membahayakan keselamatan hidup manusia.  

Dengan demikian, berbagai langkah yang ditempuh dalam 

meningkatkan mutu dan keamanan pangan yaitu :  a) pengembangan dan 

penerapan sistem mutu pada proses produksi, olahan dan perdagangan 

pangan. Kegiatan ini meliputi perumusan dan penetapan sistem mutu, 

penyuluhan, pelayanan dan fasilitasi penerapan sistem mutu, pemantauan 

penerapan sistem mutu serta penghargaan terhadap produsen, pengolah 

dan pedagang di bidang pangan yang telah menerapkan sistem mutu 

dengan baik. b) Peningkatan kesadaran mutu dan keamanan pangan pada 

konsumen. Kegiatan ini meliputi pendidikan dan penyuluhan kepada 

seluruh lapisan masyarakat, baik melalui jalur formal maupun non formal 

untuk meningkatkan pemahaman terhadap mutu dan keamanan pangan 

serta dampaknya terhadap kesehatan tubuh serta kemampuan untuk 

menyeleksi pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi. c) Pencegahan 

dini dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan mutu dan 

keamanan pangan. Kegiatan ini antara lain adalah kampanye peningkatan 
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kesadaran masyarakat atas berbagai aturan tentang mutu dan keamanan 

pangan, penerapan sistem pemantauan terhadap produk pangan yang 

berpotensi pelanggaran dan membahayakan, serta penerapan sanksi 

terhadap pelanggaran. Kesadaran masyarakat atas bahaya pada bahan 

pangan yang dikonsumsi akan memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap pencegahan dini dan pengawasan. 

Untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri harus diimbangi 

dengan potensi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati yang 

besar (mega biodervisity). Keanekaragaman hayati darat di Indonesia 

menempati posisi kedua setelah Brasil (Kementrian Pertanian, 2010).            

Hal ini, tercermin pada beragamnya jenis komoditas pertanian tanaman 

pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sudah sejak lama 

diusahakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat.  

  Keragaman sumber daya yang dimiliki menyebabkan terbentuknya               

sentra-sentra prduksi pangan. Jawa sebagai penghasil pangan untuk padi, 

palawija, sayuran, buah-buahan dan telur. Sumatera dominan sebagai 

penghasil minyak sawit. Maluku dan Papua sebagai penghasil pangan 

untuk sagu dan lainnya. Hal ini, mengingatkan kita bahwa adanya 

keragaman potensi sumber daya dan kondisi iklim maka masing-masing 

daerah memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi bahan 

pangan tertentu.  

Keragaman hayati sangat terkait dengan kehidupan manusia agar 

tetap lestari dan terjaga keberadaannya sehingga terhindar dari 

kepunahan. Kedua istilah keamanan pangan dan keragaman hayati sangat 

memperhitungkan keseimbangan lingkungan yang saat ini sudah menjadi 

problem yang belum terpecahkan.  

Pada akhirnya, dalam mewudkan pencapaian keamanan pangan maka 

perlu adanya pelestarian terhadap keragaman hayati. Pelestarian 

dilakukan secara lokal, nasional, maupun global. Artinya, antara 

keamanan pangan dan keragaman hayati harus sejalan. Disamping itu 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan yang 

sehat dan bersih untuk dikonsumsi. Serta tetap menjaga kelestarian 

keragaman hayati sebagai potensi alam.  
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Pola Konsumsi Masyarakat Lokal  

 Pola konsumsi merupakan perilaku atau cara individu, kelompok 

maupun masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pola 

konsumsi terbentuk secara alami (natural) sesuai dengan budaya dimana 

individu, kelompok maupun masyarakat berada sehingga sulit untuk 

dirubah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman (modernitas), 

berkembangnya teknologi serta pola pikir (mindset) individu, kelompok 

maupun masyarakat maka pola konsumsi akhirnya mengalami perubahan.  

Pola konsumsi tidak hanya mengarah pada kebutuhan pangan 

(kebutuhan fisiologis). Tetapi juga menyangkut dengan kebutuhan akan 

rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan lainnya. 

Penelitian Rachman (2001) menunjukan bahwa pola konsumsi masyarakat 

pada umumnya menunjukkan kecenderungan yang berbeda-beda, hal ini 

disebabkan karena  makin tinggi tingkat pendapatan maka makin tinggi 

pula tingkat konsumsi pangan. Hal ini disebabkan karena tingkat 

kebutuhan hidup manusia yang berbeda-beda, terutama dalam 

meningkatkan kualitas hidup. 

Dengan demikian alat pemuas yang dituntut tidak hanya semakin 

banyak macamnya, akan tetapi juga semakin baik mutunya. Contohnya 

manusia tidak lagi sekedar ingin makan, minum, berpakaian, dan 

bertempat tinggal. Tetapi juga membutuhkan sarana kesehatan, 

pendidikan, rekreasi, transportasi dan sebagainya. Untuk makan orang 

tidak puas lagi dengan nasi dan lauk pauk masih dibutuhkan buah-buahan 

dan makanan kecil sebagai selingan. Mereka menuntut macam, jumlah 

dan mutu yang lebih memuaskan dibanding alat pemuas yang sudah ada. 

Walaupun demikian, terdapat pola keteraturan umum dalam cara 

mengalokasikan uang mereka karena pada dasarnya dalam melakukan 

konsumsi dipertimbangkan pula prinsip ekonomi.  

Bicara soal konsumsi berarti selalu dikaitkan dengan pendapatan. 

Individu kelompok maupun masyarakat akan berusaha meningkatkan 

produksi untuk memperoleh pendapatan lebih dan memenuhi kebutuhan 

hidup secara maksimal. Untuk itulah konsumsi selalu dipengaruhi oleh 

pendapatan. Semakin tinggi pendapatan yang dimiliki maka semakin 
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meningkat pula pengeluaran konsumsinya. Mengenai keputusan 

pengeluaran konsumsi rumah tangga, Keynes dalam Boediono (1980:35) 

berpendapat bahwa keputusan tersebut cukup stabil dan biasanya hanya 

berubah apabila tingkat pendapatan rumah tangga berubah. Apalagi jika 

konsumsi keluarga itu bukan lagi sebagai kebutuhan mendasar rumah 

tangga, namun bagian dari konsumsi lain yang bertujuan untuk 

mendapatkan penghargaan dan posisi dalam status sosial di masyarakat.  

  Secara tidak sengaja konsumsi telah meredefinisi dirinya bukan 

sebagai kebutuhan dasar  lagi namun merupakan bagian dari gengsi, gaya 

hidup (life style) serta status sosial di masyarakat. Dengan demikian 

konsumsi sudah dipandang bukan sebagai kebutuhan hidup masyarakat 

namun sebagai alat atau jalan untuk membentuk pengakuan terhadap 

individu dalam kelompok masyarakat. Konsumsi juga merupakan bagian 

dari seseorang mewujudkan status sosialnya di kalangan masyarakat 

dengan mengkonsumsi benda-benda yang memiliki nilai ekonomi tinggi.  

Pola konsumsi sangat, dipengaruhi oleh faktor kultur (budaya) karena 

kebudayaan mencerminkan kehidupan individu, kelompok maupun 

masyarakat. Menurut Ralph Linton dalam Siregar (2002:3) kebudayaan 

adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai 

sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih 

diinginkan. Jadi kebudayaan menunjuk pada berbagai aspek kehidupan. 

Istilah ini meliputi cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan, sikap-sikap, 

dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat 

atau kelompok penduduk tertentu. 

   Kebudayaan akan selalu melekat dalam kehidupan masyarakat. 

Sehingga masyarakat selalu berupaya untuk melestarikan kebudayaan 

tersebut dari generasi ke generasi. Dengan demikian, budaya konsumsi 

pergerakkannya sewaktu-waktu dapat berubah dari generasi ke generasi. 

Kebudayaan juga merupakan pemahaman dan pengetahuan individu, 

kelompok maupun masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.  

   Penjelasan di atas, sejalan dengan Soselisa dalam Louhanapessy 

(2010:137) bahwa kebudayaan adalah hasil pemahaman masyarakat 

terhadap lingkungannya. Reaksi antara manusia dengan lingkungannya 
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dinyatakan melalui pandangan dan pengetahuan serta pemanfaatan 

terhadap lingkungannya.  

  Fungsi budaya meliputi fungsi-fungsi yang lain seperti : fungsi sosial, 

ekonomi, psikologi, politik dan ekologi. Pada akhirnya, budaya berfungsi 

untuk mengatur dan mengikat komunitasnya melalui berbagai mekanisme 

kultural dan manajemen lokal yang dibentuk berdasarkan pengalaman 

yang panjang dan pemahaman serta interpretasi masyarakat terhadap 

lingkungannya.  

  

Peranan Pangan Lokal Dalam Mendukung Ketahanan Pangan  

 

 Simbol kemakmuran suatu bangsa atau negara terletak pada sejauh 

mana bangsa atau negara itu mampu mencukupi kebutuhan pangan bagi 

rakyatnya secara layak dan berkelanjutan. Artinya, jika kita memiliki 

sumber pangan untuk dijadikan bahan makanan tentunya kita masih tetap 

hidup dan mengembangkan diri sebagai manusia yang berguna di dunia 

ini. Mengapa pangan selalu dikaitkan dengan kebutuhan hak asasi 

manusia alasannya, karena pangan merupakan kebutuhan dasar atau hajat 

hidup orang banyak yang harus diutamakan.   

  Masalah pangan bukan merupakan masalah sekarang saja tetapi sudah 

merupakan masalah dimasa lampau dan akan menjadi masalah dimasa 

akan datang. Pernyataan ini kemudian didukung dengan teori dari Dennis 

Meadwos dan Lestern Brown dalam Louhanapessy (2010:112) yaitu        

“the limith of growth” mengemukakan bahwa eksploitasi alam akan 

mencapai titik paling kritis termasuk untuk bahan makanan, dimana 

semua usaha untuk meningkatkan produktivitas alam akan mencapai 

tingkat kejenuhan. Oleh karna itu pemerintah sebagai pemegang 

kebijakan perlu menyikapi problematika tersebut secara serius dan 

mengambil langkah strategis dalam menghadapi masalah krisis atau 

kekurangan pangan. Salah satu kebijakan yang diangkat pemerintah yaitu 

mengembangkan pangan lokal di tiap-tiap daerah.  

 Pangan lokal sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan              

di daerah dan sebagai alternatif pangan untuk menghindari terjadinya 
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kekurangan pangan dan kelaparan. Jika kebutuhan pangan di daerah telah 

terpenuhi, maka tentu kualitas hidup masyarakat jauh lebih baik.  

 Pangan lokal atau tradisional adalah makanan dan minuman yang 

biasa dikonsumsi oleh masyarakat pada wilayah tertentu, dengan cita rasa 

khas yang diterima oleh masyarakat tersebut Purwani, Syah et all dalam 

Alfons (2011:86). Oleh karena, itu yang disebut pangan lokal bukan 

berupa makanan saja tetapi juga minuman. Penggunaan konsumsi 

makanan dan minuman juga sangat ditentukan oleh kebiasaan dan selera 

masyarakat setempat.   

 Pangan lokal atau tradisional dicirikan dari penggunaan bahan pangan 

lokal oleh masyarakat dimana makanan tersebut berasal Syah et all dalam 

Alfons (2011:86) pangan tradisional di Indonesia terbuat dari beragam 

bahan mentah dengan aneka ragam resep dan proses pengolahannya. 

Beberapa bahan lokal yang banyak diolah menjadi pangan tradisional 

berasal dari sumber karbohidrat (serealia, umbi-umbian, dan sagu), 

sumber protein nabati dan hewani (kacang-kacangan, susu, daging, dan 

ikan) dan dari sumber mineral dan vitamin (sayur-sayuran dan                   

buah-buahan).  

 Pangan tradisional juga dikonsumsi dalam berbagai bentuk, baik 

sebagai makanan lengkap (nasi dan lauk pauk), hidangan camilan atau 

makanan ringan atau sebagai minuman. Karena karakternya yang melekat 

dengan budaya setempat, maka pangan tradisional mempunyai potensi 

yang besar untuk dikembangkan sebagai pangan alternatif mendukung 

ketahanan pangan lokal dan nasional.  

 Penjelasan sebelumnya, menyimpulkan bahwa pangan tradisional juga 

mempunyai peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan baik 

lokal maupun nasional. Pangan tradisional, juga dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber pangan utama bagi masyarakat sehingga mengurangi 

ketergantungan pada pangan yang berasal dari beras.  

Penelitian Rauf, A. Wahid et all. (2009) menyebutkan bahwa provinsi 

Papua merupakan daerah yang memiliki keragaman sumber daya hayati 

yang cukup tinggi, termasuk tanaman sumber pangan lokal. Sumber 

pangan lokal, papua yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai 

sumber karbohidrat adalah ubi jalar, talas, sagu, gembili, dan jawawut. 

Pada umumnya masyarakat pegunungan mengkonsumsi ubi jalar, talas, 
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dan gembili, sedangkan yang tinggal di pantai mengkonsumsi sagu sebagai 

pangan pokok.  

Namun pandangan lain mengutarakan bahwa makan ubi, sagu, dan 

jagung diberbagai daerah harus disingkirkan Andi Nuhung dalam 

Louhanapessy (2010:117). Pandangan tersebut bersifat dualisme disatu sisi 

masyarakat dituntun untuk memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber 

pangan, sementara disisi lain masyarakat dipaksakan untuk meninggalkan 

budaya  yang dimiliki.  

        Selain  digunakan sebagai konsumsi masyarakat pangan lokal atau 

tradisional juga memiliki potensi untuk dikembangkan. Menurut syah et 
all dalam Alfons dan Arivin (2011:85) terdapat beberapa potensi terkait 

dengan pengembangan pangan tradisional antara lain adalah:                            

(1) pemberdayaan ekonomi masyarakat, (2) peningkatan pendapatan asli 

daerah, (3) peningkatan status gizi dan kesehatan masyarakat dan              

(4) untuk tujuan wisata boga. Akan tetapi potensi yang besar tersebut 

dihadapkan pada masalah mutu atau kualitasnya yang rendah baik ditinjau 

dari segi penampilan, daya tahan simpan, maupun kebersihannya, 

sehingga keamanannya bagi kesehatan juga rendah. Untuk mengatasi hal 

ini maka dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan.  

Disamping itu, pangan tradisional juga merupakan salah satu bentuk 

dari kearifan lokal (indigenous knowledge) yang dimiliki daerah tertentu. 

Selama ini sudah sering kita saksikan bagaimana gerak langkah 

pembangunan akan lebih optimal jika kearifan-kearifan lokal dijadikan 

pijakan utama. Untuk itu, pengembangan industri pangan dengan 

memanfaatkan potensi sagu sebagai pangan lokal merupakan langkah 

strategis untuk mendukung ketahanan pangan baik lokal maupun 

nasional.  

Namun sayangnya sampai saat ini pengembangan pangan lokal lebih 

dititik beratkan pada pengembangan padi atau persawahan sehingga 

menyebabkan sagu sebagai makanan tradisional makin tersingkir. Hal ini 

terbukti ketika pola konsumsi beras sudah menguasai masyarakat 

perkotaan bahkan menerobos sampai ke pedesaan.  

 Pada peragaan ketahanan pangan nasional tahun 2000-2005, 

dinyatakan bahwa pertumbuhan produksi beras 0,82% per tahun, 
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sedangkan laju pertumbuhan penduduk terhadap beras yaitu 1,25% per 

tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa produksi beras sangat kecil jika 

dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Artinya, 

produktivitas beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara 

nasional tidak mencukupi. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah 

perlu mengupayakan ketahanan pangan berbasis pangan lokal  di daerah.  

Mercy Corps dalam Kiprah Dewan Ketahanan Pangan (2007:8) 

mengutarakan bahwa ketahanan pangan adalah keadaan ketika semua 

orang pada setiap saat mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi, 

terhadap kecukupan pangan, aman, dan bergizi untuk kebutuhan gizi 

sesuai dengan seleranya untuk hidup produktif dan sehat.  

Sementara, pandangan lain menurut FAO/WHO dalam Louhanapessy 

(2010:119) ketahanan pangan adalah akses setiap rumah tangga atau 

individu untuk memperoleh pangan pada setiap waktu demi keperluan 

hidup sehat. Kemudian, World Food Summit dalam Louhanapessy 

(1996:19) memperluas definisi FAO/WHO dengan menambah persyaratan 

bahwa pengembangan pangan sesuai nilai atau budaya setempat.  

Berdasarkan pandangan-pandangan diatas penulis menyimpulkan 

bahwa jelas ketahanan pangan tidak tergantung pada satu komoditi 

pangan saja tetapi, tergantung pada selera dan budaya dimana individu 

atau rumah tangga berada. Termasuk didalamnya beras bagi daerah 

penghasil beras, sagu bagi daerah penghasil sagu, jagung pada daerah 

penghasil jagung dengan tetap melihat nilai gizi pada komoditi pangan.  

Dengan demikian, untuk mewujudkan ketahanan pangan bukanlah 

perkara yang mudah. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. 

Karena untuk sampai pada kondisi tersebut harus melewati berbagai 

proses. Bahkan terkadang proses yang dilakukan menuai kegagalan. 

Kegagalan tersebut disebabkan karena kebijakan pemerintah yang tidak 

sejalan dengan budaya dan kearifan lokal masyarakat.  
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Peranan Pemerintah Dalam Mewujudkan Keberlanjutan Sagu  

Pemerintah sebagai stakeholder memainkan peranan penting dalam 

menentukkan keberlanjutan sagu. Berlanjut atau tidaknya sagu sebagai 

pangan lokal sangat ditentukan dari kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah. Jika kebijakan, tersebut memihak dan melindungi sagu maka 

tentulah, dampaknya (impact) mengarah pada keberlanjutan disaat ini dan 

dimasa depan.    

        Keberlanjutan adalah, istilah yang mengarah pada tujuan jangka 

panjang dalam arti kita melakukan sesuatu bukan untuk generasi yang 

sekarang melainkan juga untuk anak cucu kita generasi yang akan datang. 

Dalam hubungan ini sagu sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia 

adalah warisan nenek moyang yang perlu dijaga sebagai milik anak cucu 

kita. 

 Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sagu melimpah 

seharusnya bersyukur atas kekayaan alam yang tak ternilai ini. Sagu 

janganlah dianggap sebelah mata, apalagi diabaikan. Karena dibalik 

pengabaian itu sebenarnya sagu memiliki multiguna dan multifungsi. 

Tidak hanya sagu yang harus dilindungi dan dilestarikan namun kita 

dituntut untuk mempertahankan citra yang ada dengan cara 

mengembangkan segala kekayaan yang diwariskan para pendahulu kepada 

generasi saat ini yaitu kekayaan alam, budaya, agama, serta harta rohani 

lainnya. Citra ini mengisyaratkan kepada kita harus pandai-pandai 

menjalin kemitraan dengan ekosistem-ekosistem yang ada demi 

keberlanjutan pangan bagi masyarakat Indonesia Wiryono dalam 

Louhanapessy (2010:117).  

 Konsep keberlanjutan, sangat sederhana namun kompleks sehingga 

pengertian keberlanjutan pun sangat multi-dimensi dan multi-

interpretasi. Menurut pezzey (1992:100) keberlanjutan memiliki 

pengertian statik dan dinamik. Keberlanjutan dari sisi statik diartikan 

sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju teknologi 

yang konstan, sementara keberlanjutan dari sisi dinamik diartikan sebagai 

pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat 

teknologi yang terus berubah. Selain itu keberlanjutan dilihat dari aspek 

konsumsi, ekonomi dan sumber daya terdapat juga aspek lingkungan. 
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Pandangan lain tentang keberlanjutan, adalah suatu kondisi dikatakan 

berkelanjutan (sustainable) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak 

berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang 

waktu (non-declining consumption) Perman et al. dalam (Fauzi, 2004 :57).  

 Kedua pandangan, ini memiliki perbedaan dimana pezzey mendesain 

keberlanjutan menjadi dua bagian dan mengupas keberlanjutan lebih 

komprehensif. Sementara Perman hanya memfokuskan keberlanjutan 

pada aspek tertentu yaitu kegunaan dalam kaitan dengan tingkat 

konsumsi. Kemudian penulis lebih memposisikan diri pada pandangan 

Pezzey karena pandangannya sudah mengakomodir semua aspek yang 

berkaitan dengan keberlanjutan.  

Bertolak dari pandangan-pandangan diatas, maka menjaga 

keberlanjutan sagu semestinya berangkat dari upaya pelestarian. Hal ini 

berkaitan dengan cara memelihara hutan sebagai habitat tumbuhnya sagu. 

Akan tetapi apabila pengelolaan hutan dikaitkan dengan pengelolaan 

komponen yang lain seperti tanah, air dan kegiatan masyarakat sebagai 

satu kesatuan dengan mempertimbangkan masalah lingkungan maka 

penyelesaiannya menjadi tidak mudah. Oleh karena, itu keterkaitan 

diantara komponen tersebut harus dikaji lebih lanjut dan dirinci untuk 

tiap-tiap komponen ekosistem. Sasaran tersebut dapat dicapai apabila ada 

penataan ekosistem dan kegiatan ini tidak dilakukan hanya saat ini tetapi 

secara berkelanjutan.  

Dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, sumberdaya hutan 

harus dilihat dari perspektif sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi 

dan multiguna. Menurut Sudaryono (2002:157) prinsipnya sasaran 

pengelolaan hutan harus meliputi : 1) meningkatkan keanekaragaman 

jenis. 2) reboisasi dan penghijauan pada lahan-lahan kritis. 3) pemilihan 

jenis untuk meningkatkan nilai ekonomi dan nilai ekologis dari 

vegetasi/tanaman. 4) pengaturan dan meningkatkan teknik penebangan.    

5) meningkatkan proses produksi hasil.   

  Bertolak dari penjelasan diatas, maka konsep keberlanjutan 

semestinya dikaji secara komprehensif. Karena keberlanjutan tidak hanya 

menyangkut satu komponen saja, tetapi harus memperhatikan  

komponen-komponen yang lain. Jika salah satu komponen diabaikan 

maka, tidak bisa dikatakan berkelanjutan. Pada akhirnya upaya pelestarian 
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sagu dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, aspek ekonomi, dan 

aspek sosial-budaya adalah langkah yang tepat untuk diterapkan saat ini 

demi mewujudkan keberlanjutan sagu dimasa yang akan datang.  

 


