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4. MASYARAKAT RUTONG DAN PELESTARIAN SAGU 

Pengantar   

Bab ini merupakan bab empiris dimana penulis menyoroti berbagai 

temuan penelitian dari kegiatan pelestarian yang dilakukan oleh para 

petani sagu dan masyarakat di negeri Rutong. Uraian pada bab ini diawali 

dengan penjelasan Tentang Sagu, Mitos Sagu, Pengetahuan Tentang Sagu 

(Logos), Tindakan Masyarakat Terhadap Sagu (Etos), Relasi Masyarakat 

Rutong dengan Sagu, Pemanenan Sagu, Proses Pengolahan dan Produksi 

Sagu, Pemasaran sagu, Perilaku Masyarakat Rutong Terhadap Sagu.  

Sagu  

Sagu tergolong sebagai tanaman yang unik, menurut bapak Lessy1 

alasannya karena proses pertumbuhan dan perkembangannya terjadi 

secara alami (tumbuh secara liar di hutan). Di samping itu tanaman sagu 

mampu beradaptasi pada struktur tanah yang lembab maupun tanah 

kering. Walaupun, pada umumnya sagu akan lebih subur hidup di tanah 

yang lembab. Sagu adalah tumbuhan monokotil dan dibagi dalam dua 

golongan, yaitu hanya berbunga atau berbuah sekali dan yang berbunga 

atau berbuah lebih dari satu kali. Tanaman sagu mempunyai banyak 

manfaat. Bahkan hampir semua bagian tanaman sagu mempunyai manfaat 

tersendiri.  

Menurut penuturan informan2 :  

Batang sagu merupakan bagian terpenting karena merupakan 

gudang penyimpan tepung. Ukuran batang sagu berbeda-beda 

tergantung dari jenis, umur, dan lingkungan atau habitat 

tumbuhnya. Pada umur 3-11 tahun tinggi batang bebas daun 

sekitar 3-16 m bahkan dapat mencapai 20 m. Sagu memiliki 

batang tertinggi pada umur panen yaitu 14 tahun ke atas. Pada 

rumpun sagu rata-rata terdapat 1-8 batang dan setiap pangkal 

batang tumbuh 5-7 batang anakan. Batang sagu berbentuk 

silinder berdiameter sekitar 50 cm bahkan dapat mencapai 80-90 
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 Wawancara tgl 20 november 2012 

2  Wawancara tgl 20 november 2012 
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cm. Umumnya diameter batang bagian bawah agak lebih besar 

daripada bagian atas. Namun batang bagian bawah mengandung 

pati lebih tinggi dari pada bagian atas. Batang sagu biasanya 

mencapai berat ± 1 ton. Dalam satu batang umumnya terdapat 

200-400 kg pati kering.  

Pati adalah penyusun utama tepung dan memiliki banyak jenis 

tergantung dari bahan apa pati itu dibuat. Pati tersebut diolah menjadi 

konsumsi pangan masyarakat Rutong. Biasanya olahan tersebut berupa 

papeda, sagu lempeng dan lainnya.  

Menurut informan3 :  

Daun sagu juga mempunyai peranan penting karena merupakan 

dapur pembentukan tepung dalam proses fotosintesis. Daun sagu 

berbentuk memanjang, agak lebar, berinduk tulang daun           

di tengah yang menyerupai daun kelapa. Sagu yang tumbuh 

pada tanah liat dengan penyinaran yang baik, pada umur dewasa 

memiliki 18 tangkai daun yang panjangnya sekitar 5-7 m. Dalam 

setiap tangkai terdapat sekitar 50 pasang daun yang panjangnya 

bervariasi. Umumnya daun sagu muda berwarna hijau muda 

yang berangsur-angsur berubah menjadi hijau tua, kemudian 

berubah lagi menjadi cokelat kemerah-merahan apabila sudah 

tua atau matang.  

Menurut keterangan informan4 :  

Bunga sagu merupakan bunga majemuk yang keluar dari ujung 

atau puncak batang sagu, berwarna merah kecokelatan seperti 

warna karat. Sagu berbunga dan berbuah pada umur sekitar            

10-15 tahun tergantung pada kondisi tanah, tinggi tempat, dan 

varietas. Bunga sagu bercabang banyak seperti tanduk rusa 

Munculnya bunga menandakan bahwa sagu telah mendekati 

akhir daur pertumbuhan. Sedangkan tinggi tanaman dari 

permukaan tanah sampai pangkal bunga berkisar 10 -20 meter. 
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 Kemudian buah sagu berbentuk bulat menyerupai buah salak waktu 

antara bunga mulai muncul sampai fase pembentukan buah diduga 

berlangsung sekitar dua tahun. Menurut bapa zakarias5 :  

Buah sagu juga memiliki kegunaan tersendiri. Buah sagu dapat 

dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan seperti hiasan dinding, 

hiasan meja dan lainnya.  

Penuturan informan-informan di atas, sebenarnya merupakan bentuk 

pengetahuan masyarakat dan para petani tentang sagu. Mereka begitu 

mengenal, menguasai perkembangan dan pemanfaatan tanaman sagu 

mulai dari batang, daun, bunga, sampai pada buah. Bertolak dari 

perkembangan dan manfaat tanaman sagu, berikut terdapat beberapa 

jenis sagu di negeri Rutong.  

Tabel4.1.                                                                                                                          

Identifikasi Jenis-Jenis Sagu di Negeri Rutong Dan Produksinya 

No Jenis sagu Ciri Pembeda Produksi           

(Tumang) 

1. Tuni 

a. Tuni Putih 

b. Tuni Kuning 

Pohonnya besar, daun menonjol ke 

atas.  

30-40 

2 Ihur 

a. Ihur putih  

b. B.   Ihur merah  

Pohonnya tidak terlalu besar, 

daunnya mengarah ke atas, ujung 

daunnya berduri panjang.  

20-25 

3 Molat 

a. Merah  

b.   Putih  

Pohonnya besar, batangnya tidak 

berduri, daunnya pendek.  

25-30 

      Sumber : Informan   

                                                           
5 Wawancara tgl 28 november 2012 
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Berdasarkan tabel 4.1 di atas terlihat jelas bahwa pohon sagu memiliki 

ciri-ciri fisik yang berbeda mulai dari ukuran pohon, bentuk daun, warna 

daun, dan warna batang pohon. Begitu juga jumlah produksi dari tiap-tiap 

sagu sangat bervariasi. Dari ketiga, jenis sagu yang ada sagu tunilah yang 

paling banyak menghasilkan atau memproduksi tumang bahkan hasil pati 

dari sagu tuni memiliki kualitas yang lebih baik daripada sagu lainnya.  

Menurut  informan6 :   

Sagu tuni juga mengandung karbohidrat paling tinggi jika 

dibandingkan dengan jenis sagu lainnya. Oleh karena itu, para 

petani di negeri Rutong biasanya menggunakan sagu tuni 

sebagai bahan untuk mengolah sagu.  

Sagu biasanya tumbuh di hutan dengan struktur tanah yang lembab. 

Pada kondisi liar rumpun sagu ini akan melebar dengan jumlah anakan 

yang sangat banyak dalam berbagai tingkat pertumbuhan. Namun, anakan 

tersebut sedikit sekali yang tumbuh menjadi pohon dewasa. Pada 

umumnya di negeri Rutong sagu tumbuh di tepian sungai, daerah berawa 

yang becek dan tanah berlumpur. Tetapi ada pula sagu yang tumbuh          

di pesisir pantai. Berdasarkan penuturan informan7 :  

Tumbuhan sagu berfungsi sebagai pohon pelindung, yaitu 

menampung air dan menjaga tatanan air sehingga tidak terjadi 

kerusakan pada ekosistem. Di samping itu, sagu menjaga erosi 

tanah sehingga mencegah terjadinya banjir pada musim hujan. 

Penjelasan diatas, merupakan bentuk pengetahuan lokal masyarakat 

Rutong (local knowledge) yang berkaitan dengan sagu baik dari segi 

habitat pertumbuhan maupun perkembangannya. Pengetahuan ini lahir 

karena adanya relasi yang kuat antara masyarakat setempat dengan sagu. 

Ada pula pengetahuan tersebut diperoleh dari budaya tutur orang tua 

yang masih dipertahankan sampai saat ini.  
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Mitos Sagu  

 Orang Rutong merupakan komunitas masyarakat adat yang 

menempati wilayah pesisir Leitimur Selatan. Masyarakat adat ini memiliki 

keterkaitan tersendiri dengan sagu sehingga melahirkan banyak 

pandangan (ideologi) tentang sagu. Masyarakat setempat meyakini bahwa 

sagu adalah bentuk ikatan emosional dan bukan pohon yang biasa. Hal ini 

mendorong peneliti untuk menelusuri secara mendalam mengenai mitos 

sagu.  

 Berdasarkan penuturan bapak Lessy8 bahwa : sekitar tahun 900 

masehi datang Datuk Corputty dan Kakerissa di negeri Rutong untuk 

pertama kalinya. Datuk Corputty dan Kakerissa berasal dari Pulau Seram 

tepatnya negeri Rumahkay. Waktu itu Corputty dan Kakerissa melakukan 

kesalahan yang menyebabkan mereka dihukum pancung (hukum mati). 

Akhirnya mereka berdua lari ke pantai wai-yoho dan mereka membuat 
gosepa9 dari gaba-gaba10, lalu ditebangnya pohon mange-mange11 untuk 

dibuat tiang layar. Diambilnya sebatang buluh12 untuk dijadikan galah dan 

membuat panggayo13 dari waa14. Sedangkan untuk perbekalan dibawanya 

sagu molat dan sagu tuni, lalu dinaikkan sebuah batu untuk dijadikan sauh 

rakitnya. Kemudian keduanya mengayuh gosepa ke laut lepas dan 

berlayar. Datuk Kakerissa yang memegang kemudi dan Datuk Corputty 

yang dihaluan. Setelah berlayar berhari-hari tanpa tujuan yang pasti 

akhirnya gosepa mereka terdampar di pantai Rutong. Lalu Datuk Corputty 

berkata kepada Datuk Kakerissa: Mari kita dua singgah ke darat. Setelah 

gosepa sampai ke air dangkal Datuk Kakerissa pun berkata kepada Datuk 

Corputty: tendang batu itu. Datuk Corputty dan Datuk Kakerissa tiba 

dekat Sapaloa (air minum sisa) yaitu pelabuhan dari keluarga Lessy 

Titanusahuhung mereka disambut oleh Datuk Lessy.  

                                                           
8 Wawancara tgl 20 november 2012 
9 Gosepa adalah perahu  
10 Gaba-gaba disebut tiang yang terbuat dari dahan sagu 
11 Mange-mange adalah pohon bakau 
12

 Buluh atau bambu 
13 Panggayo atau dayung yang dipakai untuk mengayun perahu 
14 Batang sagu yang isi batangnya sudah diambil untuk dibuat tepung sagu. 
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 Mereka bergalah masuk ke pelabuhan dimuara sungai Waihula. 

Kemudian Datuk Lessy berdiri disisi muara sungai Waihula untuk 

menerima kedatangan Datuk Corputty dan Kakerissa di negeri Rutong. 

Kedua Datuk dari negeri Rumahkay turun dari gosepa mencabut tiang 

layarnya dan menancapkan tiang layar tersebut dimuara sungai Waihula, 

kemudian tiang layar tersebut tumbuh menjadi pohon mange-mange 

kulitlawang yang masih ada hingga saat ini. Setelah itu Datuk Corputty 

dan Datuk Kakerissa menanam anak-anakan pohon sagu yang dibawa dari 

negeri Rumahkay pada sekitar muara sungai Waihula dan sekitar muara 

sungai Ririnita.  

 Lewat perjumpaan singkat ini akhirnya kedua moyang dari negeri 

yang berbeda ini mengangkat sumpah bahwa negeri Rumahkay dan 

Rutong adalah saudara. Sehingga antara kedua negeri tersebut tidak boleh 

terjadi saling kawin mengawin. Jika sumpah dilanggar maka ada semacam 

hukum karma. Biasanya akan menimbulkan penyakit, malapetaka dan 

bencana. Hal ini, terjadi secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Inilah ikatan 

emosional yang disebut orang Maluku “Pela Gandong”. Adapun ikatan 

hubungan gandong15 antara negeri Rumahkay dan negeri Rutong 

kemudian diresmikan pada tahun 1941.  

 Budaya gandong antara kedua negeri adat Rumahkay dan Rutong 

masih dipertahankan dan berlangsung hingga saat ini. Biasanya, tradisi 

panas gandong ini akan diadakan setiap 5 tahun sekali dan dihadiri oleh 

seluruh masyarakat dari kedua negeri Rumahkay dan Rutong. Ketika 

prosesi upacara adat (ceremony), masyarakat negeri Rumahkay datang 

dengan membawa anak-anakan sagu untuk ditanam pada negeri Rutong. 

Lewat mitos sagu ini maka, hubungan gandong antara kedua negeri adat 

Rumahkay dan Rutong begitu kuat. Bahkan, istilah gandong ini biasa 

dipakai untuk menyapa kaum lelaki dan perempuan yang berasal dari 

kedua negeri tersebut.  

 Berdasarkan, penuturan informan di atas peneliti menyimpulkan 

bahwa mitos sagu telah ada sejak ratusan tahun lalu. Bahkan tumbuh dan 

berkembang dari generasi ke generasi dalam kehidupan masyarakat 

                                                           
15

 Gandong adalah hubungan atau ikatan saudara  
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Rutong. Mitos sagu sebagai alat untuk mempererat tali persaudaraan dan 

mencegah konflik antara kedua negeri adat Rumahkay dan Rutong. 

Dengan demikian, berkat mitos sagu kehidupan bersaudara antara kedua 

negeri tersebut tetap utuh dan terjaga hingga saat ini.  

Mengacu pada mitos sagu sebagai ikatan emosional. Kemudian, 

peneliti melakukan penelusuran lebih jauh. Ternyata para petani di negeri 

Rutong juga memiliki pandangan lain. Menurut penuturan bapak Lessy16 

(Ketua kelompok tani sagu) :  
“wanita yang datang bulan tidak diperbolekan berada di 

lokasi kerja atau goti17 karena disebut pamali atau pantangan. 

Alasannya, karena wanita yang datang bulan dianggap dalam 

keadaan yang kotor. Sehingga kehadiran si wanita di lokasi 

kerja terkhususnya saat proses pengolahan sagu akan 

mengurangi kualitas pati sagu. Dengan kata lain warna pati 

sagu tidak putih dan bersih. Berkurangnya kualitas pati sagu 

secara tidak langsung akan berdampak pada nilai jual yang 

rendah. Nilai jual rendah maka, keuntungan yang diperoleh 

petani pun sedikit diikuti dengan pendapatan yang 

menurun. Oleh karena itu untuk menghindari kerugian para 

petani biasanya memakai daun anapur sebagai penangkal 

untuk mencegah tercemarnya kualitas sagu.  

 

Penuturan bapak Lessy, juga sejalan dengan keterangan beberapa 

informan. Pernyataan diatas, sebenarnya bertentangan dengan logika 

manusia dan sulit diterima oleh orang luar. Namun bagi masyarakat awam 

terkhususnya para petani di negeri Rutong pandangan tersebut dianggap 

sebagai mitos tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Mitos ini telah 

tumbuh sejak lama. Bahkan, dipahami dan diyakini mereka sebagai 

bentuk larangan.  Larangan tersebut tetap ada dan berlaku hingga saat ini.  

 

 

 

                                                           
16 Wawancara tgl 20 november 2012 
17 Goti adalah tempat pengolahan dan produksi  
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Pengetahuan Tentang Sagu (Logos) 

 Sedari dulu masyarakat Rutong kaya akan pengetahuan tentang sagu. 

Pengetahuan tersebut telah tumbuh ratusan tahun yang lalu dan 

berkembang hingga saat ini. Masyarakat setempat sangat paham akan 

fungsi hutan sagu. Selain, sebagai habitat tumbuhnya pohon sagu.                 

Hutan sagu juga sebagai lumbung pangan dan tempat mereka mencari 

nafkah bagi keluarga. Hutan sagu dimiliki secara dati dan pengelolaannya 

diatur sedemikian rupa oleh aturan-aturan adat demi pemenuhan 

kebutuhan pangan keluarga dan rumah tangga. Aturan-aturan tersebut 

masih bersifat lisan (pandangan tradisional) menurut penuturan bapak 

Lessy18 ada larangan-larangan yang harus ditaati yaitu: 

  Tidak diperbolehkan menebang sagu dari ujung pangkal pohon 

atau menebang pohon sagu secara liar dan memusnahkan pohon 

sagu dengan cara dibakar. Hal ini, untuk menjaga pohon sagu 

agar tidak rusak. Untuk sekali bekerja hanya boleh ditebang satu 

pohon sagu, jika pekerjaan sudah selesai baru bisa menebang 

pohon sagu yang lain. Tidak diperbolehkan memotong daun 

sagu menggunakan parang sebaliknya harus dikait memakai arit. 

Untuk pengambilan daun harus disisakan sekitar 3 helai pelepah 

atau dahan sagu.  

  

 Penuturan bapak Lessy sebenarnya merupakan bentuk pengetahuan 

masyarakat tentang sagu. Pengetahuan tersebut memiliki makna bahwa 

komoditas sagu adalah sumber pangan bagi keluarga dan rumah tangga                

di negeri Rutong. Oleh karena itu, sagu perlu untuk dipelihara dan 

dilestarikan.  
 Aturan-aturan sagu yang diberlakukan penting dalam menjaga  

kelangsungan dan keanekaragaman sagu. Hingga saat ini aturan-aturan 

tersebut tetap dilaksanakan. Sehingga belum ada masyarakat yang 

menyalahi aturan-aturan tersebut. Kalaupun aturan-aturan tersebut 

dilanggar oleh masyarakat setempat, maka akan diberikan sanksi moral. 

Selain aturan-aturan sagu masyarakat setempat juga memiliki pengetahuan 

lain tentang sagu. Masyarakat Rutong memaknai sagu sebagai lambang 

kesuburan alam.  
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 Wawancara tgl 20 november 2012   
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Menurut informan19 :  

  Sagu yang tumbuh di negeri Rutong membuktikkan bahwa alam 

rutong begitu subur. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya.  

 Masyarakat Rutong pun memiliki pengetahuan filosofis tentang sagu. 

Filosofis sagu secara tidak langsung menggambarkan kehidupan dan watak 

dari masyarakat Rutong yang memiliki nilai budi pekerti sebagai fondasi 

dalam kehidupan bermasyarakat.  

Menurut keterangan informan20 filosofis sagu yaitu:  

“Sagu itu dari luar berduri tetapi dalamya putih dan bersih. 

karakter orang rutong memang keras sama seperti kulit pohon 

sagu, tetapi hatinya baik seperti pati sagu”.   

Pada akhirnya, pengetahuan filosofis sagu mengajarkan masyarakat 

setempat rasa kepedulian, saling membantu, tolong menolong dan gotong 

royong. Mereka begitu peduli kepada orang lain yang membutuhkan 

pertolongan. Yang pasti dalam tradisi orang Rutong sebagai masyarakat 

beragama telah mengharuskan para petani untuk menyisihkan atau 

memberi sepersepuluh dari hasil panen sagunya ke Gereja untuk 

kesehjateraan bersama umat dan warga masyarakat Rutong.  

Bertolak dari filosofis sagu, masyarakat Rutong juga memiliki 

pengetahuan lokal lain yaitu memanfaatkan “Ela Sagu” (ampas sagu). 

Biasanya sisa pengolahan pati sagu yang kotor tidak di buang, tetapi 

sebaliknya akan disimpan oleh para petani. Alasannya, Ela Sagu dapat 

dijadikan sebagai pakan ternak. Mengingat banyak anggota masyarakat 

yang memelihara ternak seperti : babi dan sapi. Bahkan, ada pula 

masyarakat yang membeli Ela Sagu dari para petani. Sehingga menambah 

keuntungan para petani. Menurut penuturan informan 21 :  

Biasanya tetangga yang pelihara ternak babi, datang ke goti 

untuk pesan dan membeli Ela Sagu dalam jumlah yang banyak.  

                                                           
19 Wawancara tgl 20 november 2012 
20 Wawancara tgl 29 november 2012 
21 Wawancara tgl 29 november 2012  
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Tindakan Masyarakat Terhadap Sagu (Etos) 

 Masyarakat Rutong telah memanfaatkan sagu sejak ratusan tahun 

yang lalu. Pemanfaatan sagu yang dilakukan masih bersifat tradisional dan                    

turun-temurun. Artinya masyarakat setempat masih menggunakan 

pandangan tradisional (budaya tutur orang tua). Mereka sangat 

mengutamakan budaya masohi22 pada saat melakukan kerja sagu. Budaya 

tersebut masih melekat dalam kehidupan masyarakat Rutong hingga saat 

ini.  

 Kegiatan memanfaatkan sagu begitu melembaga dalam kehidupan 

masyarakat terkhususnya bagi kaum petani. Pada umumnya masyarakat 

setempat memanfaatkan sagu mulai dari batang pohon, pelepah atau 

dahan sampai pada bunga. Biasanya, batang pohon diambil serat pati  

untuk diolah menjadi makanan misalnya : papeda. Papeda merupakan 

makanan pokok bagi masyarakat Rutong. Bahkan dalam perayaan tertentu 

seperti : jamuan makan patita, papeda dihidangkan sebagai menu utama. 

Selain itu, batang pohon sagu juga dapat dimanfaatkan menjadi bentuk 

yang lain. Menurut penuturan informan23 :  

  Batang pohon sagu tidak hanya diambil serat patinya, tetapi juga 

dapat dimanfaatkan menjadi perabot rumah tangga.  

 Kemudian pelepah sagu dapat dimanfaatkan masyarakat setempat 

menjadi bahan bangunan. Sehingga memudahkan masyarakat untuk 

membangun pemukiman (tempat tinggal). Berdasarkan, pengamatan 

peneliti beberapa bangunan rumah masyarakat terkhususnya bagian 

dinding masih terbuat dari gaba-gaba24. Namun, pemanfaatan pelepah sagu 

tidak hanya sebatas gaba-gaba. Menurut informan25 :  

  Pelepah daun sagu memiliki banyak kegunaan yaitu pertama 

dapat dimanfaatkan menjadi rakit. Kedua dimanfaatkan 

menjadi rumah bobu untuk menangkap ikan di laut.          

                                                           
22

 Masohi adalah budaya saling membantu, tolong-menolong, gotong royong.  
23

 Wawancara tgl 11 desember 2012 
24

 Gaba-gaba adalah tiang yang terbuat dari pelepah sagu 
25 Wawancara tgl 11 desember 2012 
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Berikut ini adalah gambar pemanfaatan pelepah sagu menjadi gaba-gaba 

untuk bahan bangunan.  

 

Foto : Hellena Lasamahu                                                                             

Gambar 4.1. Rumah Penduduk Rutong yang Menggunakan Gaba-gaba 

 Daun sagu juga memiliki kegunaan tersendiri, selain dibuat menjadi 

tumang untuk mengemas dan menyimpan pati sagu. Ternyata daun sagu 

juga dapat dimanfaatkan menjadi atap rumah. Namun proses membuat 

daun sagu menjadi atap rumah membutuhkan ketelitian dan waktu yang 

cukup lama. Pertama, harus memilih daun sagu yang masih utuh untuk 

dikait. Kedua, daun sagu dianyam secara teliti agar tidak sobek dan rusak. 

Ketiga, daun dijemur hingga berubah warna dari hijau menjadi coklat. 

Hasil pemanfaatan tersebut kemudian dijual oleh beberapa anggota 

masyarakat untuk memperoleh penghasilan. Menurut informan :  

Dengan menjual atap rumah, bisa menunjang ekonomi                  

keluarga untuk kebutuhan setiap hari dan pendidikan anak-anak.  

Berikut ini adalah gambar daun sagu yang dimanfaatkan oleh penjual atap 

untuk bahan bangunan tradisional.  

                  

Foto : Hellena Lasamahu                                                         

Gambar 4.2. Pemanfaatan Daun Sagu Menjadi Atap Rumah 
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 Berdasarkan gambar 4.2. diatas dapat disimpulkan bahwa proses 

pembuatan atap membutuhkan ketelitian dari pengrajin atap untuk 

memperoleh hasil atap yang rapi dan utuh. Biasanya pemanfaatan atap ini 

dijual untuk tambahan penghasilan sehari-hari. Namun, ada juga yang 

digunakan untuk memperbaiki bangunan rumah miliki pengrajin dan 

penjual atap yang sudah bocor. Penggunaan atap ini juga dipakai pada 

rumah walang yang terdapat di hutan dan dusun. Rumah walang 

berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil-hasil hutan dan kebun. 

Tetapi juga sebagai tempat beristirahat bagi masyarakat Rutong yang 

bekerja di hutan dan kebun.   

 Bertolak dari penjelasan sebelumnya, pemanfaatan buah sagu juga  

dilakukan oleh  masyarakat di Rutong. Memanfaatkan buah sagu terbilang 

langka alasannya karena sedikitnya orang yang melakukan kegiatan ini. 

Bahkan sebelumnya buah sagu sama sekali tidak dimanfaatkan. Padahal 

sebenarnya buah sagu memiliki kegunaan tersendiri salah satunya yaitu 

sebagai kerajinan tangan. Menurut informan 26 :    

Buah sagu yang dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan seperti 

hiasan bunga dapat dijual sebagai tambahan penghasilan bagi 

keluarga pengrajin.  

Berdasarkan penuturan informan-informan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pohon sagu memiliki banyak kegunaan. Alasannya, karena setiap 

bagian dari pohon sagu dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat 

setempat. Bahkan, hasil pemanfaatan tersebut memiliki nilai ekonomis. 

 Dengan demikian, masyarakat rutong memanfaatkan sagu untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan rumah tangga. Kebutuhan 

tersebut meliputi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. 

Kebutuhan jangka pendek seperti konsumsi pangan keluarga. Sementara 

jangka panjang yaitu kebutuhan pendidikan.  

Berdasarkan pengamatan peneliti masyarakat Rutong tidak hanya 

sebatas memanfaatkan sagu saja, tetapi mereka juga mengupayakan 

pemeliharaan dan pelestarian sagu. Bagi mereka pelestarian sagu 
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 Tgl 28 november 2012 
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sebenarnya bukan hal yang baru, karena kegiatan ini telah berlangsung 

sekian lama. Alasan mereka melestarikan sagu karena telah menjadi 

budaya yang sudah terbentuk. Sehingga ada rasa tanggung jawab dan 

kepedulian yang tinggi terhadap ekosistem dan keanekaragaman sagu. 

Menurut keterangan informan 27 bahwa:  

Sejak zaman orang tua masyarakat Rutong sudah melakukan 

pelestarian sagu. Hal, ini merupakan warisan bagi anak cucu 

untuk melanjutkan.   

Pelestarian terhadap kawasan hutan sebagai habitat dimana sagu 

tumbuh dan berkembang. Mengingat saat ini hutan sagu sering diahli 

fungsikan untuk kepentingan pembangunan yang secara tidak langsung 

menyebabkan rusaknya lingkungan dan keanekaragaman sagu. Berbagai 

tindakan dilakukan untuk memelihara dan melestarikan sagu meliputi: 

tindakan pembersihan hutan sagu seperti membersihkan rumpun pohon 

yang sudah rimbun dan tak beraturan. Menjaga sumber daya air baik air 

sungai maupun air laut dari pencemaran. Kemudian mengangkat dan 

membersihkan benalu (semacam tali) yang membungkus ujung pangkal 

pohon sagu. Berdasarkan penuturan informan28:  

Jika tali yang membungkus ujung pangkal pohon tidak diangkat 

maka akan menghambat pertumbuhan bahkan dapat mematikan 

pohon sagu tersebut.  

Berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat rutong pun masih  

melestarikan budaya sagu meliputi : mitos dan logos tentang sagu. Hal ini 

tercermin dalam aktifitas kehidupan masyarakat berkaitan dengan 

memanfaatkan dan mengolah sagu yang masih berpatokan pada                  

aturan-aturan adat. Pada akhirnya, proses pelestarian yang dilakukan oleh 

masyarakat terkhususnya para petani di Rutong adalah bertujuan untuk 

mewujudkan keberlanjutan sagu (sustainable).   

 

 
                                                           
27 Tgl 20 november 2012 
28

 Wawancara tgl 20 november 2012 
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Relasi Masyarakat Rutong Dengan Sagu  

Masyarakat adat di Rutong merupakan sekumpulan orang yang hidup 

bersama dalam wilayah pesisir, serta memiliki hubungan kekerabatan 

cukup erat walaupun mereka berasal dari keturunan marga yang berbeda. 

Hutan sagu memiliki keterikatan tersendiri dengan mereka. Bagi mereka 

hutan sagu bukan hanya sebagai suatu ekosistem tempat adanya tumbuhan 

dan bisa digunakan untuk kepentingan manusia. Menurut penuturan 

informan29 :  

Pengolahan dan pelestarian hutan sagu sebagai lumbung pangan 

telah dilakukan masayarakat adat sejak ratusan tahun lalu dan 

masih diterapkan sampai saat ini. Hal ini, karena masyarakat 

adat mengerti akan pentingnya hutan sebagai tempat mencari 

nafkah dan penyedia sumber daya lainnya. Penerapan hal ini 

juga diperkuat dengan aturan-aturan adat yang mengikat. Jika 

aturan tersebut dilanggar maka sanksi moral akan dikenakan 

bagi individu maupun kelompok yang melanggar aturan 

tersebut.  

Pembagian kawasan hutan sagu memiliki beragam fungsi, seperti 

kawasan yang diperuntukan untuk pemanfaatan lahan dan kawasan 

konservasi. Kawasan-kawasan tersebut digunakan sesuai dengan fungsinya 

misalnya kawasan untuk pemanfaatan lahan yang dilakukan dalam satu 

areal. Namun fungsi lain dari kawasan ini juga sebagai kawasan konservasi 

menjaga sumber air dan sebagai tempat pemeliharaan ikan.  

 Masyarakat Rutong hidup dikelilingi hutan sagu sehingga beradaptasi 

secara langsung dengan pohon sagu. Bagi mereka pohon sagu merupakan 

anugerah Tuhan bagi leluhur. Di samping itu, pohon sagu memberikan 

kehidupan bagi mereka karena dari hasil sagu kebutuhan makan mereka 

sehari-hari dapat terpenuhi dan memperoleh penghasilan. Penjelasan ini 

sejalan dengan penuturan bapak Lessy30 bahwa relasi dengan tanaman 

sagu yang sudah diberikan Tuhan untuk leluhur sebagai sumber 
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 Wawancara tgl 20 november 2012  
30 wawancara tanggal 20 November 2012 
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pendapatan dan mendapatkan uang secara cepat serta ada rasa memiliki 

pohon sagu. Keterangan informan di atas sebenarnya mencerminkan 

hubungan masyarakat rutong dengan sagu.     

Terkhususnya bagi masyarakat Rutong yang bekerja sebagai petani                 

relasi mereka dengan sagu lebih intensif lagi. Relasi tersebut dalam hal 

mengolah dan memanfaatkan lahan sagu yang dilakukan secara rutin. 

Petani Rutong juga mengenal adanya pembagian dalam mengerjakan sagu 

antara suami dan istri. Biasanya, peran suami yang berkaitan dengan 

pekerjaan mengolah dan memanfaatkan sagu. Sedangkan peran istri yaitu 

memilah “Ela sagu” dan membantu mengangkut hasil pati ke dalam 

bentuk tumang.  

Hubungan petani dengan sagu juga terlihat ketika mereka 

membentuk kelompok tani sagu tahun 2008. Tujuan dibentuknya 

kelompok tani tersebut agar petani dapat memperbaiki taraf hidup dan 

menunjang ekonomi keluarga di masa depan tentunya dengan mengolah 

dan memanfaatkan sagu. Hal ini menunjukkan bahwa petani sangat 

menggantungkan hidup dari sagu. Kelompok tersebut diberi nama 

“kelompok tuni dan kelompok saneg”.  

Disebut kelompok tuni karena di negeri Rutong hasil pati yang 

terbesar berasal dari jenis sagu tuni. Sedangkan, kelompok saneg yang 

artinya adalah saniri negeri. Alasan mereka memakai nama tersebut 

karena pemerintah negeri yang mendukung dan memotivasi mereka 

untuk membentuk kelompok tani.  Kelompok tani tersebut dibagi menjadi 

4 sub kelompok, satu kelompok beranggotakan 5 sampai 15 orang lelaki. 

Dalam satu kelompok ada anggota yang masih memiliki hubungan 

keluarga seperti hubungan antara ayah dan anak pangkat om dan saudara 

ipar. Petani di Rutong juga mengikuti berbagai seminar lokakarya sagu 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan mereka.              

Tidak hanya sekedar melibatkan diri dalam kegiatan dimaksud para 

petani di negeri Rutong juga berhasil meraih peringkat pertama untuk 

tingkat kota Ambon dalam kegiatan lokakarya sagu. Lewat prestasi yang 

diraih mereka kemudian dipercayakan untuk mewakili provinsi Maluku 

dalam rangka mengikuti seminar lokakarya sagu nasional tahun 2011. 
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Dengan demikian, peran petani di negeri Rutong tidak hanya sebatas 

mengolah dan memanfaatkan lahan sagu. Tetapi petani juga dituntun 

untuk menguasi bidang yang diguluti. Karena bekal pengetahuan tersebut 

akan berpengaruh nantinya dalam proses pemanenan, proses pengolahan 

dan produksi maupun pemasaran sagu.    

Pemanenan Sagu  

Pemanenan sagu bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan.           

Karena hal ini, berkaitan dengan pekerjaan fisik yang sangat memberatkan 

petani. Para petani di negeri Rutong harus menguras tenaga dan waktu 

untuk melakukan proses penebangan. Proses ini pun, tidak bisa dikerjakan 

secara cepat karena membutuhkan pengetahuan alami atau insting petani 

dalam mengamati perkembangan pohon sagu. Mengingat masa panen 

pohon sagu sulit untuk diprediksi.  

Berdasarkan pengamatan peneliti biasanya petani akan melakukan 

peninjauan terhadap lokasi dan pengamatan terhadap pohon terlebih 

dahulu setelah itu baru proses penebangan dilakukan. Namun, dalam 

proses pemanenan sagu biasanya para petani akan dibantu oleh beberapa 

anggota masyarakat. Karena kondisi pohon yang besar dan berat maka 

agak kesulitan jika para petani harus melakukannya sendiri. Selain itu arah 

tumbangnya pohon juga dapat membahayakan keselamatan para petani 

jika mereka tidak pandai-pandai memperhitungkan posisi pohon sagu. 

Untungnya masyarakat Rutong masih memberlakukan budaya masohi 

(saling membantu dan bekerja sama). Sehingga hal ini sangat membantu 

pekerjaan para petani.  

Para petani sagu di Rutong sudah menaruh perhatian terhadap 

pertumbuhan sagu sejak anakan sampai siap dipanen. Petani sagu biasanya 

menangani sagu menggunakan kriteria atau ciri-ciri tertentu yang dapat 

menandakan bahwa sagu tersebut siap dipanen.  

Masa panen sagu diklasifikasikan ke dalam dua bagian yaitu pertama, 

sagu yang tumbuh di hutan masa panennya berkisar 30 tahun. Kedua, sagu 

yang di budidayakan masa panennya mulai umur 10-15 tahun. Bila ujung 

batang mulai membengkak disusul keluarnya selubung bunga dan pelepah 

daun berwarna putih terutama pada bagian luarnya. Berikut ini adalah 

gambar beberapa pohon sagu di negeri Rutong yang siap untuk dipanen. 
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1) Sagu Tuni                                                    2) Sagu Ihur  

                                           
       3) Sagu molat                        4) Sagu Ihur merah      

                                      
                                    Foto : Hellena Lasamahu 2012 

Gambar 4.3. Pohon Sagu yang Siap Panen 

Ciri pohon sagu siap panen pada umumnya dapat dilihat dari 

perubahan yang terjadi pada daun, duri, pucuk dan batang. Pada saat 

tersebut daun-daun terakhir yang keluar mempunyai jarak yang berbeda 

dengan daun sebelumnya dan daun terakhir juga berbeda yaitu lebih tegak 

dan ukurannya kecil. Perubahan lain adalah pucuk menjadi agak 

menggelembung, di samping itu duri semakin berkurang dan pelepah 

daun lebih bersih dibandingkan pohon yang masih muda.  

Para petani di Rutong masih memanen sagu secara sederhana dengan 

tenaga manual.  Hal ini dikarenakan campur tangan dari luar petani masih 

kurang selain itu minimnya pelatihan pada masyarakat tani. Untuk itu 

dibutuhkan bantuan tenaga pelatih serta fasilitas peralatan dari 

pemerintah. Petani melakukan berbagai tahapan dalam pemanenan. 

Tahapan tersebut meliputi proses peninjauan pohon, persiapan 

penebangan, pembersihan jalan masuk kerumpun dan pembersihan batang 

yang akan dibentuk sesuai keinginan dengan tujuan memudahkan 
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penebangan dan pengangkutan hasil tebangan menuju lokasi kerja (goti). 

Sebagian ujung batang di buang karena kandungan acinya rendah. Pohon 

yang sudah dibersihkan dibuat menjadi bagian-bagian yang pendek 

dengan ukuran 1,5-2 meter dan akan dilanjutkan dengan proses 

penokokan. Untuk proses penokokan31 dibutuhkan parit-parit atau sumber 

air terdekat.  

 

Proses Pengolahan dan Produksi Sagu 

Pengolahan pohon sagu saat ini titik beratnya adalah menghasilkan 

pati sagu. Pati sagu digunakan sebagai pangan pokok dan penganan 

tradisional. Sementara limbah sagu (pelepah, daun, kulit batang) dipakai 

untuk bahan bangunan, pada bekas tebangan berkembang sabeta32 dan 

pada ampas empulur33. Semua produk diatas digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat setempat. Petani di Rutong, melakukan proses 

pengolahan melalui beberapa cara yaitu tradisional dan semi mekanis. 

Pengolahan semi mekanis berbeda dengan tradisional hanyalah pada 

proses penghancuran empulur yaitu penghancuran empulur34 dengan 

menggunakan mesin, tetapi ekstrasi35 sampai pemisahan pati dilakukan 

secara tradisional.  

Produksi pati sagu sendiri cukup bervariasi, tergantung dari jenis dan 

kondisi lahan sagu dengan asumsi teknik pengolahan yang sama. Produksi 

sagu tertinggi ada pada jenis sagu tuni36, diikuti oleh molat37, kemudian 

ihur38, serta yang paling rendah adalah makanaru dan duri rotan. Namun 

selama ini jenis sagu yang biasanya digunakan dalam proses pengolahan 

pati hanyalah dua jenis sagu, yaitu sagu tuni dan sagu ihur. Berdasarkan, 

                                                           
31 Penokokan adalah proses untuk melepaskan empulur dari kulit batang dan menghancur 

empulur tersebut/pangkur sagu 

 
32 Sabeta atau ulat sagu  
33 Empulur disebut Ela/ampas sagu 

 
35

 Ekstrasi disebut juga peremasan  
36 Metroxylon rumphii Martius  
37 Metroxylon sagus Rottbol  
38 Metroxylon sylvester Martius 
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penuturan informan39 karena jenis sagu tuni dan ihur paling banyak 

ditemukan dan pati sagu lebih banyak dihasilkan dari dua jenis sagu ini. 

Penuturan, di atas sebenarnya merupakan bentuk pengetahuan petani 

yang lebih mengenal sagu secara dekat.  

Petani di Rutong melakukan proses pengolahan secara gotong royong 

dengan menggunakan peralatan-peralatan semi mekanis. Berbagai tahapan 

kegiatan dalam proses pengolahan sagu meliputi: Proses penebangan, 

pemotongan dan pembelahan, penokokan atau pemarutan, pemerasan, 

penyaringan, pengendapan, dan pengemasan. Langkah-langkah petani 

sagu yang sudah dilakukan secara turun-temurun dalam memanfaatkan 

hutan sagu digunakan sebagai titik tolak dalam perubahan dan 

pengembangan pemanfaatan komoditi sagu dengan tidak meninggalkan 

kearifan lokal tetapi dapat meningkatkan kemampuan petani dalam 

mengelola sagu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hal yang unik 

dari proses pengolaan sagu adalah penokokan empulur.   

Penokokan empulur, dikerjakan sedemikian rupa sehingga empulur 

cukup hancur dan pati mudah dipisahkan dari serat-serat empulur. 

Empulur yang ditokok dalam satu hari harus diatur sedemikian rupa agar 

pemisahan tepung dapat diselesaikan pada hari yang sama. Penokokan 

dapat dilanjutkan pada hari berikutnya sampai seluruh batang habis 

ditokok. Untuk proses penokokan satu pohon sagu dapat diselesaikan 

dalam waktu 1 sampai 3 minggu. Lama pengerjaan dipengaruhi oleh faktor 

cuaca. Jika musim panas maka proses penokokannya cepat selesai akan 

tetapi, kalau musim hujan proses ini akan terhenti untuk sementara 

waktu.  

Empulur hasil tokokan kemudian dipisahkan untuk dilarutkan dan 

disaring tepungnya di tempat tersendiri. Pelarutan tepung sagu dilakukan 

dengan cara peremasan menggunakan tangan dan dibantu dengan 

penyiraman air. Air yang digunakan berasal dari rawa-rawa yang ada            

di lokasi tersebut. Tepung sagu yang terlarut kemudian dialirkan dengan 

menggunakan kulit batang sagu yang telah diambilnya empulurnya, 

tepung sagu ini kemudian diendapkan dan dipisahkan dari airnya.  

                                                           
39 wawancara tgl 20 november 2012 
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Tepung yang diperoleh dari cara tradisional ini masih basah dan 

biasanya dikemas dalam dalam anyaman tumang40. Sagu yang sudah 

dikemas kemudian dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dan 

digunakan sebagai persediaan pangan rumah tangga maupun keluarga dan 

sebagiannya lagi dijual atau dipasarkan. Karena sagu yang dikemas masih 

basah, maka harus disimpan sebaik mungkin agar tepung sagu tidak 

berbau asam.  

Hingga saat ini pengemasan pati sagu di negeri Rutong masih 

terbilang sederhana. Hal ini kemudian, menjadi kendala dalam 

pengembangan usaha penjualan sagu dan secara langsung akan 

mengurangi nilai jual pati sagu. Kendala tersebut disebabkan karena 

minimnya pengetahuan petani sagu di Rutong dalam menciptakan produk 

yang kreatif. Di sisi lain petani sagu tidak memiliki modal usaha yang 

besar. Padahal umumnya dalam mengembangkan suatu usaha masalah 

pengemasan juga merupakan strategi dalam menarik daya beli konsumen.  

 

 1) Penebangan pohon                                               2) Pemotongan                    

                            

 

 

                          

3) 

Pe

mb

ela

han                                                                          4) Penokokan   

                                                           
40

 Tumang adalah bakul untuk menyimpan pati sagu 

    yang terbuat dari daun sagu 
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5) Peramasan                                6) Penyaringan                         

                          

7) Pengendapan                                                                        8) Pengemasan 

                                          

Foto : Hellena Lasamahu 2012                                                                                      

Gambar 4.4 Proses Pengolahan dan Produksi Sagu 
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Berdasarkan gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa ada semacam 

kombinasi dalam proses pengolahan. Kombinasi tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut untuk proses penebangan pohon, pemotongan, sampai 

pada proses pembelahan masih menguras tenaga manusia hanya dibantu 

dengan alat sederhana seperti parang. Sementara petani lebih dimudahkan 

pada saat proses pemarutan dan penyaringan karena sudah menggunakan 

peralatan semi mekanis seperti mesin pemarut. Sehingga pekerjaan 

mengolah sagu dapat diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat.  

Pemasaran Sagu  

Hingga saat ini, sistem pemasaran dan perdagangan sagu di Rutong 

masih bersifat tradisional. Usai dipanen, selain digunakan untuk konsumsi 

keluarga sagu tesebut kemudian di jual ke pasar lokal. Dari pasar lokal 

sagu terjual ke tangan konsumen lokal pula. Hanya sebagian kecil sagu 

yang dijual ke pedagang di luar wilayah. Mata rantai pemasarannya begitu 

sederhana karena komoditas yang dijual juga relatif tradisional dan sedikit 

jenisnya.  

Menurut informan41 :  

Biasanya untuk satu pohon sagu yang dikerjakan petani mampu 

menghasilkan 40 tumang. Hasil tersebut hanya berupa tepung 

sagu yang kemudian dijual sebanyak ±35 tumang sedangkan 

sisanya digunakan untuk konsumsi pangan keluarga. Para petani 

di Rutong belum mampu untuk mengolah sagu menjadi bentuk-

bentuk yang lain. Padahal, jika hal ini dapat dilakukan maka 

akan menambah nilai jual sagu.  

Beberapa kendala yang menyebabkan sistem pemasaran dan 

perdagangan sagu masih tradisional antara lain adalah pertama, 

terbatasnya teknologi pengolahan dan produksi sehingga hasil yang 

dicapai kurang maksimal. Kedua, kurangnya modal petani untuk 

menjalankan dan memperluas usaha sagu. Ketiga, kualitas SDM terbatas 

sehingga petani belum mampu mengolah pati sagu menjadi                     

produk-produk lain yang bernilai tinggi. Padahal, para petani di Rutong 

                                                           
41 Wawancara tgl 28 november 2012 
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memiliki relasi yang baik dengan konsumen. Seandainya relasi dengan 

konsumen dapat diimbangi dengan hasil sagu yang maksimal. Maka tentu 

petani akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

Petani di Rutong memiliki banyak konsumen yang berada dalam 

desa. Hal ini disebabkan karena pertama, relasi dan kepercayaan antara 

petani dan konsumen yang sudah terbentuk sejak lama. Petani dan 

konsumen sudah saling mengenal jauh sebelum dijalankan usaha 

penjualan sagu. Kedua, petani di Rutong mengutamakan penjualan hasil 

sagu di dalam desa karena mereka ingin memenuhi kebutuhan konsumsi 

masyarakat desa terlebih dahulu. 

Jika kebutuhan konsumsi masyarakat desa telah terpenuhi barulah 

para petani menjual hasil tersebut di pasar lokal. Biasanya, konsumen 

didalam desa menemui petani secara langsung untuk membeli sagu. 

Konsumen datang langsung di tempat pengerjaan sagu (goti) untuk 

membeli sagu. 

 

                                              

Foto : Hellena Lasamahu 2012                                                                                        

Gambar 4.5 Aktifitas Penjualan Sagu antara Petani dan Pelanggan 
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Berdasarkan penuturan informan42 :  

Mereka yang datang langsung adalah pelanggan tetap. Ada                   

2 motif pelanggan membeli sagu. Motif pertama yaitu membeli 

dengan tujuan utama untuk dikonsumsi sendiri atau disebut 

pelanggan beli konsumsi. Motif kedua yaitu untuk dijual 

kembali kepada pihak lain atau disebut pelanggan beli jual. 

Namun, biasanya petani sendiri yang menjual hasil sagu di pasar 

tradisional.  

Harga yang ditetapkan oleh para petani biasanya bervariasi dan 

ditentukan berdasarkan besar kecilnya tumang43. Namun, ada juga yang 

berpulang pada selera masing-masing petani. Terkadang tiap-tiap petani 

mematok harga yang berbeda-beda. Berikut tabel harga pati sagu 

berdasarkan ukuran tumang.    

Tabel 4.4.                                                                                                                           

Harga Pati Sagu Berdasarkan Ukuran Tumang  

Tumang  Harga                                                                                                 

masing-masing petani                           

Da Melianus Pessy Lodwik 

Kecil  

Sedang 

Besar 

25.000 20.000 20.000 25.000 

40.000 30.000 30.000 30.000 

50.000 50.000 50.000 50.000 

Sumber : Informan  

Untuk ukuran tumang kecil dipatok harga Rp 20.000-Rp 25.000, ukuran 

tumang sedang berkisar antara Rp 30.000-Rp 40.000, sedangkan tumang 

besar yaitu Rp 50.000. Namun tidak hanya ukuran yang dilihat akan tetapi 

kualitas sagu juga diperhitungkan oleh petani. Kualitas sagu dapat 

ditentukan dari warna pati sagu yang berwarna putih dan halus.   

                                                           
42 Wawancara tgl 20 november 2012 
43 Tumang adalah bakul tempat menyimpan pati sagu 
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Menurut informan44 :  

Sistem pembayaran yang diterapkan oleh petani yang pertama 

adalah pembayaran yang dilakukan secara kontan sebelum hasil 

sagu disiapkan konsumen harus membayar. Kedua, konsumen 

dapat membayar setelah hasil sagu di siapkan dan ketiga sitem 

poskot atau panjar.  

Harga sagu akan semakin mahal menjelang bulan Desember dan 

bulan Januari. Hal, ini disebabkan sedikitnya petani yang memproduksi 

sagu karena mereka memilih beristirahat dan merayakan natal bersama 

keluarga. Akan tetapi pada bulan-bulan tersebut banyak permintaan 

terhadap sagu karena pelanggan beli konsumsi ingin menyajikan pada hari 

perayaan tersebut. Permintaan sagu yang tinggi menyebabkan petani 

menjual harga sagu yang tinggi. Walaupun demikian pelanggan akan tetap 

membeli sagu.  

Perilaku Masyarakat Rutong Terhadap Sagu  

 Ketika peneliti melakukan pengamatan terhadap petani di negeri 

Rutong terlihat perilaku petani saat memanen sagu. Petani berdiri sambil 

meninjau pohon-pohon sagu yang berada di kawasan hutan. Kemudian 

datang beberapa anggota masyarakat untuk membantu petani 

membersihkan areal pohon. Tak lama, kemudian petani melakukan proses 

penebangan dengan menggunakan peralatan sederhana seperti kampak 

atau parang. Penebangan tidak boleh dilakukan secara sembarangan 

karena pohon harus ditebang pada satu arah dan posisinya tumbangnya 

juga harus diperhitungkan. Alasannya, agar tidak membahayakan 

keselamatan petani dan merusak rumah sagu (goti). Setelah pohon 

tumbang petani membentuk batang pohon menjadi bagian lebih kecil 

dengan tujuan memudahkan petani pada saat penarikan pohon menuju 

lokasi kerja. Proses penarikan dilakukan dengan menggunakan tali yang 

berukuran besar.  

                                                           
44

 wawancara tgl 20 november 2012  



48 

 

 

Foto : Hellena Lasamahu 2012                                                                                        

Gambar 4.4 : Tempat Kerja Sagu “goti” 

 Goti disebut “rumah sagu atau tempat kerja sagu”. Proses untuk 

membangun goti tidak membutuhkan waktu yang lama kira-kira dalam 

seminggu. Bahkan material yang digunakan pun berbahan dasar alami. 

Artinya, mudah mereka peroleh di alam dan tanpa mengeluarkan biaya. 

Posisi goti berada tepat di tengah hutan sagu. Sedangkan di bagian 

samping terdapat sungai kecil yang biasanya menjadi pengairan dalam 

proses pengolahan. 

Rumah ini terdiri dari tiang yang berbahan kayu sementara bagian 

atasnya menggunakan atap yang terbuat dari daun sagu. Di bagian dalam 

terdapat beberapa peralatan kerja seperti mesin-mesin, kotak penampung 

dan lainnya. Beberapa peralatan kerja petani juga disimpan di goti.          

Di tempat ini para petani bekerja mengolah batang pohon sagu menjadi 

pati atau tepung sagu. Biasanya dimusim hujan dan angin para petani 

merasa khawatir karena kondisi rumah goti biasanya mengalami 

kerusakan yang cukup parah.  

 Orang Rutong sebagai masyarakat berbudaya begitu menghargai sagu 

sebagai sumber pangan. Hal ini, tercermin dalam tradisi perayaan tertentu 

seperti: pelantikan raja, panas gandong dan penyambutan tamu penting 

biasanya diadakan jamuan makan patita45. Dalam jamuan patita, sagu 

(papeda) selalu menjadi hidangan utama untuk dikonsumsi masyarakat 

setempat, meskipun tersedia menu yang lain. Fenomena ini menjadi suatu 

                                                           
45 Patita adalah tradisi makan bersama orang Maluku 



49 

 

keharusan, bahkan telah melembaga dalam kehidupan masyarakat 

Rutong. Menurut ibu Levina46 :  

  Kalau makan sagu (papeda) tubuh fisik terasa kuat untuk 

beraktifitas. Apalagi bagi orang yang bekerja di kebun dan 

hutan.  Selain itu, makan sagu juga ada kepuasaan tersendiri.  

  Bertolak dari fenomena diatas, masyarakat Rutong juga mengenal 

dan menjadikan sagu sebagai imbalan atau balas jasa bagi seseorang. Balas 

jasa sagu disebut kailolo (sistem balas jasa). Biasanya imbalan yang 

diberikan berupa pohon sagu. Imbalan sagu diberikan karena pihak atau 

individu bersangkutan telah membantu anggota keluarga dalam acara 

tertentu. Menurut informan bahwa47:  

Kalau dulu orang tua di negeri Rutong biasa balas jasa seseorang 

dengan pohon sagu atau biasa disebut kailolo . Balas jasa diberikan 

karena orang tersebut sudah membantu orang tua dalam acara 

tertentu.  

 Kemudian peneliti mengamati lagi perilaku lain masyarakat Rutong 

ternyata terdapat beberapa keluarga yang memiliki kebun ubi-ubian 

seperti : kasbi, keladi, ubi jalar dan kebun kelapa. Mereka biasanya 

menukar hasil tersebut dengan keluarga yang memiliki hasil sagu atau 

mereka yang memilik lahan sagu. Hal ini dikarenakan ketergantungan 

masyarakat terhadap pangan sagu. Ketergantungan, ini juga peneliti amati 

ketika suatu siang peneliti bersama seorang informan berada di dapur 

sambil melihat menu makan yang disajikan. 

                                                
Foto : Hellena Lasamahu 2012                                                                                       

Gambar 4.5. Hidangan Menu Papeda yang disajikan   
                                                           
46

 Wawancara tgl 29 november 2012 
47 Wawancara tgl 29 november 2012 
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 Seiring berjalannya waktu telah terjadi perubahan pola konsumsi 

masyarakat Rutong. Namun, perubahan tersebut tidak belaku secara 

umum karena masih ada keluarga yang mengkonsumsi sagu sebagai menu 

utama. Perubahan pola konsumsi ini disebabkan oleh masuknya program 

raskin. Akibatnya masyarakat kecil menjadi malas untuk menggarap lahan 

sagu dan hanya bergantung pada pasokan beras. Selain itu, sebagian besar 

masyarakat Rutong telah mengenyam pendidikan tinggi sehingga pola 

pikir dan selera mereka telah berubah.    

Kesimpulan    

Sagu merupakan tanaman yang unik karena tumbuh secara liar             

di hutan dan mampu beradaptasi di daerah manapun. Sagu digunakan 

sebagai konsumsi pangan dan sumber pendapatan keluarga. Hasil olahan 

sagu dijual untuk menunjang ekonomi keluarga petani. Namun 

pengolahan sagu harus tetap berpatokan pada adat-istiadat setempat. 

Alasannya, karena sagu sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat 

setempat. Sehingga masyarakat Rutong tetap mengupayakan pelestarian 

terhadap mitos, logos dan etos sagu demi mewujudkan keberlanjutan sagu 

(sustainable).  

 

 

 

 


