
1 

 

1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki berbagai 

potensi sumber daya baik nasional maupun aras lokal. Sumberdaya 

tersebut semestinya harus dikelola secara bijak oleh para stakeholder 
untuk mengatasi masalah kekurangan pangan yang saat ini sedang 

melanda tanah air. Pangan sangat indentik dengan kebutuhan dasar 

manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap manusia dalam 

mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan 

pembangunan nasional. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk 

di Indonesia maka kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. 

Berdasarkan, data Badan Ketahanan Pangan Nasional jumlah penduduk di 

Indonesia tahun 2011 adalah 233,48 juta jiwa dan kebutuhan beras sebesar 

32,49 juta ton. Sementara, diperkirakan tahun 2025-2030 jumlah 

penduduk akan bertambah sebanyak 286,02 juta jiwa dengan kebutuhan 

beras sebesar 39,8 juta ton.  

Masalah pangan merupakan tantangan kedepan baik secara nasional 

maupun global menurut Presiden RI dalam KTT ASEAN 2011. 

Pemerintah sebagai stakeholder dituntut aktif agar dapat menciptakan 

kondisi pangan yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat serta dapat 

menjangkau lingkungan individu, kelompok maupun keluarga. Dalam 

menyelesaikan masalah pangan tidak hanya diarahkan pada aspek fisik 

saja tetapi juga menyangkut dengan nilai-nilai kearifan lokal. Sebab 

kearifan lokal merupakan hasil dari abstraksi pengalaman beradaptasi 

dalam pemanfaatan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya 

yang terwujud dalam pranata kebudayaan dan hukum adat Yudha Triguna 

dalam Louhanapessy (2010:137).  

Nilai-nilai kearifan lokal diatas, sebenarnya merupakan bagian dari 

kekayaan budaya yang dapat digunakan sebagai salah satu solusi dari 

masalah pangan yang dihadapi. Artinya, budaya yang sudah lama tumbuh 

dan berkembang dalam masyarakat itu harus tetap dijaga dan dipelihara 

sebagai upaya keberlanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan 

pada aras lokal. 



2 

 

Terpenuhinya kebutuhan pangan dengan mengandalkan kearifan 

lokal merupakan modal utama yang harus diperjuangkan melalui berbagai 

langkah strategis baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Melihat 

kondisi tersebut pemerintah dan masyarakat berusaha untuk 

mempertahankan kearifan lokal. Pada umumnya semua daerah tidak lagi 

memanfaatkan pangan lokal yang dimiliki karena telah terjadi perubahan 

pola konsumsi yang dimanjakan dengan pangan beras. Namun, pada 

beberapa wilayah pangan lokal masih dapat dikembangkan untuk 

memenuhi keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat pada wilayah 

yang bersangkutan.   

Kebijakan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin pangan lokal 

adalah langkah yang tepat karena pangan lokal tersedia dalam jumlah 

yang cukup di seluruh daerah dan mudah dikembangkan karena sesuai 

dengan kondisi wilayah. Pangan Lokal juga merupakan bahan utama 

untuk membuat makanan tradisional berdasarkan resep secara turun-

temurun yang dikonsumsi golongan etnik dan wilayah spesifik salah 

satunya, yaitu di Provinsi Maluku. 

Maluku merupakan provinsi kepulauan yang berada di wilayah timur 

Indonesia memiliki potensi sagu yang begitu melimpah. Berdasarkan data 

BALIBANGHUT (2005)1 luas lahan sagu di Maluku (Provinsi Maluku dan 

Maluku Utara) seluas 50.000 ha. Sedangkan, khusus untuk Maluku luasnya 

adalah 31.360 ha. Namun berdasarkan data BPPS tahun 2007 lahan sagu di 

Maluku mengalami pertambahan dari 31.360 ha menjadi 58.185 ha.  

Mengacu pada potensi tersebut maka, semestinya sagu menjadi 

sumber pangan di Maluku terutama bagi masyarakat di pedesaan. 

Berdasarkan, data Dolog (1978) sekitar 59,33% penduduk Maluku 

mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokok atau makanan tambahan 

sedangkan yang lain telah beralih pada beras. Menurut Louhanapessy 

(2006) pada tahun 1980-an 33% penduduk Maluku masih menjadikan sagu 

sebagai bahan makanan pokok, 50% menggunakan sagu dan hanya 17% 

yang menggunakan beras.  

                                                           
1 Dalam Louhanapessy 2010  
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Data di atas, menunjukkan bahwa tingkat konsumsi sagu dari tahun 

ke  tahun mengalami peningkatan artinya sebagian besar masyarakat 

masih menggantungkan hidup pada sagu. Baik sebagai konsumsi pangan 

keluarga atau dimanfaatkan untuk memperoleh nilai ekonomis dalam 

memenuhi kebutuhan hidup saat ini dan dimasa depan.  

Memasuki era 90-an telah terjadi degradasi pola konsumsi masyarakat 

dari sagu beralih ke beras. Alasannya, karena masuknya pangan beras 

sampai ke pedesaan dan berubahnya selera masyarakat. Selain itu 

ketergantungan masyarakat terhadap beras begitu kuat. Ketergantungan 

tersebut diukur dengan tingkat permintaan masyarakat terhadap beras 

sangat tinggi tetapi tidak diimbangi dengan produksi dan persediaan beras 

yang kian terbatas. Faktor inilah yang menyebabkan tidak terpenuhinya 

kebutuhan pangan pada aras lokal.  

Faktor konsumsi tersebut bersifat dinamis sehingga pergerakannya                

sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi 

dalam kondisi tertentu. Pernyataan perubahan konsumsi dapat dibenarkan 

dengan data Badan Ketahanan Pangan Maluku yang menargetkan tahun 

2013, peningkatan konsumsi masyarakat dari pangan lokal sagu bisa 

menjadi 70 kilogram per kapita per tahun. Fenomena ini menggambarkan 

suatu keberlanjutan dari pangan lokal sagu yang dapat diukur berdasarkan 

indikator pola konsumsi masyarakat. Melihat fenomena tersebut 

pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus memainkan peranan 

penting. Salah satu langkah bijak yang harus diambil pemerintah yaitu 

mempertahankan masa depan sagu sebagai pangan lokal dengan 

menggunakan pendekatan sederhana lewat pengelolaan dan pelestarian 

sagu berkelanjutan.  

Implementasi kebijakan tersebut harus didukung dengan koordinasi 

antara pemerintah daerah, pemerintah negeri dan masyarakat. Tanpa kerja 

sama yang baik dari pihak-pihak tersebut, maka program tersebut tidak 

dapat terealisasi secara baik. Kebijakan sagu, perlu di back up dengan 

payung hukum yaitu Perda. Perda dikeluarkan untuk memperkuat sistem 

kerja dan pelaksanaan. Fungsi Perda yaitu untuk mengatur tentang 

kepentingan daerah dimana Perda itu diberlakukan salah satunya, yaitu 

Perda No 10 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelestarian sagu di 

Maluku. Namun menjadi penting disini ketika aturan tersebut memiliki 
dampak (impact) yang positif. Bertolak dari penjelasan tersebut kemudian 
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dapat dikaitkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan nyata salah satu 

negeri di bagian selatan Kota Ambon.  

Negeri Rutong merupakan salah satu wilayah yang berada di pesisir 

pulau Ambon. Salah satu potensi yang dimiliki negeri ini adalah kawasan 

hutan sagu. Potensi tersebut mengantarkan Rutong menjadi desa 

konservasi tahun 2007 oleh Pemerintah Kota Ambon bekerja sama dengan 

dinas pertanian dan perikanan dalam rangka pengelolaan dan pelestarian 

hutan sagu. Program konservasi tersebut mendapat respon positif dari 

masyarakat setempat karena sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai 

petani sagu. Para petani sangat menggantungkan hidup mereka pada 

hutan sagu. Selain itu, masyarakat non petani juga menjadikan sagu 

sebagai pangan keluarga. Dengan demikian program tersebut dinilai tepat 

pada sasaran.   

Pola konsumsi masyarakat pun cenderung pada pangan sagu 

walaupun tersedianya pangan beras dengan harga yang relatif terjangkau. 

Pola menu tersebut terlihat jelas pada waktu makanan/hidangan 

disuguhkan pada pagi, siang dan malam hari. Fenomena seperti ini sudah 

melekat dalam kehidupan masyarakat setempat sejak ratusan tahun yang 

lalu bahkan, masih dipertahankan sampai saat ini. Begitu pula dari segi 

pemanfaatan sagu tidak hanya sebatas konsumsi keluarga tetapi juga 

menjadi sebagai sumber pendapatan.  

Namun yang menjadi problem disini adalah munculnya kasus 

konversi lahan sagu di daerah. Berdasarkan, data BPS Provinsi Maluku 

(tahun 2008-2010) terdapat 13 Lahan sagu di kota Ambon yang diahli 

fungsikan menjadi non pertanian untuk pembangunan pemukiman.  

Selain itu, masuknya program raskin yang lambat laun akan menggeser 

eksistensi sagu sebagai pangan lokal. Di samping itu, mengancam 

kehidupan masyarakat pedesaan yang sejak dahulu sudah dibentuk dengan 

budaya makan sagu dan menggantungkan hidup mereka dari hutan sagu.  

Padahal jika ditelusuri secara seksama sagu memiliki multi fungsi dan 

multiguna. Sehingga masyarakat negeri Rutong dengan pengetahuan lokal                     

(local knowledge) dan tradisi sagu yang dimiliki. Harus berpartisipasi 

penuh mendukung kebijakan pemerintah untuk mengelola dan 

melestarikan sagu secara berkelanjutan. Berdasarkan, identifikasi dari latar 

belakang maka yang menjadi masalah penelitian adalah Bagaimana 
Pelestarian Sagu di Negeri Rutong.  



5 

 

 Untuk menjawab masalah penelitian tersebut maka dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai sebagai berikut : Bagaimana Masyarakat 

Rutong Melestarikan Sagu, Bagaimana Peranan Pemerintah Dalam 

Pelestarian Sagu. Sementara yang menjadi tujuan penelitian adalah 

Menggambarkan Proses Pelestarian yang dilakukan Masyarakat Rutong, 

Menggambarkan Peranan Pemerintah Dalam Pelestarian Sagu.  

 

Format Tesis  

Untuk menjawab keseluruhan masalah di atas maka penulis akan 

membagi tesis ini menjadi 6 bab, di antaranya: 

Bab Pertama penulis akan menguraikan tentang latar belakang 

penelitian berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis untuk 

mengangkat masalah dalam penelitian ini, kemudian penulis akan 

menguraikan format penulisan tesis sesuai dengan persoalan penulisan 

yang telah dijabarkan. 

Bab Kedua, mengenai tinjauan pustaka terkait dengan masalah 

penelitian Dalam bab ini, penulisan masalah harus didukung dengan  

teori-teori yang relevan.   

Bab Ketiga, memaparkan tentang hal-hal yang terkait dengan lokasi 

penelitian mulai dari pendekatan penelitian yang digunakan, proses 

pengambilan data, hingga bagaimana proses penelitian ini berlangsung. 

Bab Keempat, adalah pembahasan empiris mengenai masyarakat 

Rutong dan pelestarian sagu. Mulai dari penjelasan tentang sagu, mitos 

sagu sampai pada perilaku masyarakat terhadap sagu.  

Bab Kelima, pembahasan empris menyangkut peranan pemerintah 

dalam pelestarian sagu. Uraian diatas berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan  serta pengamatan lapangan yang dilakukan peneliti secara 

mendalam.  

Bab Keenam, merupakan bab sintesis yang menggabungkan atau 

memadukan antara bab 4 dan bab 5. Uraian yang dirinci harus didukung 

dengan review literatur.  

                


