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5. PERANAN PEMERINTAH DALAM                     

PELESTARIAN SAGU 

Pengantar   

Bab ini merupakan bab empiris, di mana penulis menyoroti berbagai 

temuan penelitian dari Peranan Pemerintah Dalam Pelestarian Sagu. 

Uraian pada bab ini ini akan mengupas tentang Peranan Pemerintah 

Negeri, Peranan Pemerintah Daerah, Mekanisasi Sagu.    

Peranan Pemerintah Negeri Rutong Dalam Pelestarian Sagu 

   Pemerintah negeri merupakan lembaga tertinggi yang mengatur 

jalannya sistem pemerintahan di suatu negeri atau desa. Di Rutong 

pemerintah negeri memiliki fungsi sebagai motivator dan fasilitator yang 

berperan aktif dalam menyelenggarakan setiap kegiatan yang berkaitan 

dengan kemajuan dan kesejahteraan negeri.               

Sejak era 80-an negeri Rutong mulai mengembangkan usahanya              

di sektor pertanian. Karena menyadari akan potensi pertanian yang begitu 

besar. Maka sebagian masyarakat lebih memilih untuk bekerja sebagai 

petani dibandingkan pekerjaan yang lain. Hal itu nyata terlihat pada 

masyarakat negeri Rutong yang memiliki hamparan hutan sagu yang 

begitu luas dan melimpah.  

Fungsi pemerintah negeri Rutong sebagai motivator dan fasilitator 

diaplikasikan lewat menyusun berbagai program kebijakan tentang sagu. 

Program tersebut meliputi pelestarian kawasan hutan sagu, pembersihan 

hutan sagu dan pembentukkan kelompok tani sagu. Untuk pelestarian 

kawasan hutan sagu biasanya meliputi sumber daya air maupun sungai 

yang terdapat di lokasi hutan sagu. Artinya menjaga kebersihan sumber 

daya sungai karena kondisi tersebut cocok sebagai habitat tumbuhnya 

pohon sagu. Sumber daya air juga dibutuhkan ketika proses pencucian dan 

penyaringan pati sagu. Sedangkan kegiatan pembersihan hutan sagu 

meliputi pembersihan rumpun pohon yang semakin rimbun dan 

pembersihan benalu yang tumbuh pada ujung pangkal pohon sagu.  
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Pembentukkan kelompok tani sagu yang diprakarsai pemerintah 

negeri mendapat respon positif dari kalangan masyarakat bahkan 

pemerintah daerah. Alasannya, karena program tersebut tepat pada 

sasaran mengingat sebagian besar masyarakat Rutong bekerja sebagai 

petani sagu. Kelompok tani inilah yang menjadi sorotan pemerintah 

karena mereka yang bertindak sebagai pelaksana. Dengan adanya, 

kelompok tani sagu pemerintah berharap taraf hidup petani semakin lebih 

baik dan kebutuhan ekonomi di masa depan akan terjamin. Di sisi lain 

melatih diri mereka untuk saling bekerja sama dalam menghasilkan 

sesuatu, sehingga kedepannya produksi sagu lebih dikembangkan lagi.  

Di samping itu pemerintah daerah lewat badan ketahanan pangan 

Maluku telah menyusun kebijakan pangan lokal tentang one days no rice 
(sehari tanpa mengkonsumsi nasi). Kebijakan ini dibuat agar semua lapisan 

masyarakat baik yang hidup di perkotaan, maupun pedesaan dianjurkan 

untuk tidak mengkonsumsi nasi dalam sehari dan digantikan dengan 

mengkonsumsi pangan lokal seperti : sagu, kasbi, keladi, ubi jalar dan      

lain-lain. Tujuan kebijakan ini dibuat yaitu untuk mengangkat dan 

mempertahankan eksistensi pangan lokal di daerah. Agar kebijakan, ini 

terealisasi secara baik maka badan ketahanan pangan bekerja sama dengan 

pemerintah negeri atau desa salah satunya pemerintah Rutong untuk 

ditindaklanjuti.   

Berdasarkan penuturan informan1 :  

Program pelestarian sagu di negeri Rutong telah disusun 

sejak tahun 2003 dan baru direalisasikan pada tahun 2007. 

Kegiatan tersebut, berjalan rutin namun di tahun 2009 

sampai 2010 sempat berhenti. Alasannya, karena tidak ada 

kepemimpinan Raja sehingga pemerintahan negeri tidak 

berjalan dengan baik.  

Penuturan informan sebenarnya merupakan bentuk kekecewaan 

karena keterlambatan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan interen. 

Maka hal ini menjadi bahan pertimbangan serta mendorong pemerintah 

untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.  

                                                           
1 Wawancara tgl 25 november 2012 
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Secara defacto sampai saat ini pemerintah negeri belum mampu 

membuat peraturan tentang sagu. Mereka hanya menggandalkan budaya 

lisan orang tua (pandangan tradisional). Alasannya, karena sistem 

kepemilikan lahan sagu bersifat dati sehingga dati yang memiliki 

wewenang. Di sisi lain negeri adat masih bersifat homogen belum 

heterogen sehingga sulit untuk menerapkan aturan. Berdasarkan 

keterangan bapak Pessi2 (sekretaris negeri) :  

     Aturan secara lisan tersebut meliputi larangan penebangan 

pohon sagu yang belum tua. Kemudian dalam pengambilan daun 

sagu harus menggunakan arit, dilarang menggunakan parang. 

Setiap mengait daun harus disisakan tiga helai daun. 

Alasannnya, karena akan menghambat proses pertumbuhan 

pohon sagu. Gambaran di atas juga diperjelas dengan keterangan 

informan3 lain yaitu larangan menebang dahan sagu dari ujung 

pangkal pohon dan larangan memusnahkan pohon sagu dengan 

cara dibakar.  

Sejauh ini pemerintah negeri tidak tinggal diam melihat kehidupan 

masyarakatnya. Peran pemerintah negeri Rutong cukup aktif dalam 

mendukung kegiatan pelestarian sagu. Hal ini, peneliti jabarkan mulai dari 

peran pemerintah untuk mengawasi proses kerja atau aktifitas hasil-hasil 

ekonomi, kegiatan pembangunan, membuat aturan-aturan adat dan 

mengawasi kelestarian lingkungan meliputi kawasan hutan sagu, hutan 

mangrove atau bakau, wilayah pantai maupun sungai, dusun cengkeh dan 

lainnya.  

Raja Rutong sebagai pemegang kendali negeri sangat berperan dalam 

mengupayakan pelestarian sagu. Walaupun dimasa kepemimpinanya 

menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan interen. Tetapi, selama 

ini beliau tidak pernah lelah menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan 

bagi masyarakatnya. Hingga pemerintah daerah mulai menyusun dan 

menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan Rutong sebagai desa 

konservasi pada tahun 2007. Khususnya, untuk pelestarian dan 

                                                           
2 wawancara tgl 21 november 2012 
3 Wawancara tgl 25 november 2012 
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pengelolaan kawasan hutan sagu yang merupakan salah satu potensi dan 

sumber pangan di provinsi Maluku.  

Pemerintah daerah, bekerja sama dengan pemerintah negeri dan 

pihak-pihak lain melakukan upaya-upaya seperti: diklat atau pelatihan 

sagu bagi para petani yaitu melatih cara budidaya tanaman sagu, 

pengembangan sagu menjadi produk-produk lain seperti : jajanan,                  

kue-kue, dan makanan lainnya (modifikasi produk) oleh instansi yang 

bekerja sama dengan pemerintah daerah yaitu dinas pertanian dan balai 

diklat sagu provinsi Maluku. Selain itu, pemerintah daerah juga 

mengadakan seminar sagu bagi para petani di kota Ambon dan pada 

kesempatan yang sama pula petani di Rutong berhasil meraih peringkat 

pertama dalam kegiatan tersebut. Dengan prestasi yang dicapai 

pemerintah daerah kembali mempercayakan para petani di Rutong untuk 

mewakili provinsi Maluku dalam mengikuti kegiatan seminar sagu di 

tingkat nasional pada tahun 2010.  

Menurut penuturan mantan Raja Rutong4 :  

Selama ini beliau menilai bantuan-bantuan yang diberikan 

pemerintah kepada para petani hanya bersifat sementara. 

Misalnya, mobil tosa yang dipakai tak lama kemudian rusak dan 

tidak berfungsi lagi. Kemudian sarana gedung yang seharusnya 

menjadi pusat aktifitas petani dan masyarakat serta sebagai 

tempat untuk menyimpan perlatan-peralata kerja, kini dipakai 

menjadi kantor polsek Leitimur Selatan. Secara tidak langsung 

penggunaan sarana oleh masyarakat dan petani dirasakan tidak 

maksimal. Pemerintah daerah, juga lemah dalam melakukan 

survei lapangan terhadap apa yang menjadi akar permasalahan 

maupun kebutuhan masyarakat dan petani setempat demi 

pengembangan usaha kedepan.  

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan mantan Raja Rutong 

beliau terkesan kecewa dengan bantuan-bantuan yang selama ini 

disalurkan kepada para petani. Menurutnya, sampai kapan pun beliau 

akan berusaha bersama perangkat negeri untuk terus mengupayakan 

pelestarian demi mewujudkan sustainable sagu dan memperjuangkan apa 

yang menjadi hak masyarakatnya. Di sisi lain mantan Raja menyadari 

                                                           
4 wawancara tgl 28 november 2012 
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bahwa kesalahan bukan terletak pada pemegang kebijakan semata.              

Karena bantuan sebanyak apa pun, jika tidak ada kesadaran dari para 

petani sagu maka semua upaya yang selama ini dilakukan hanya sia-sia 

saja.   

Kegiatan mengolah dan memanfaatkan pohon sagu sebenarnya sudah 

ada sejak zaman dahulu. Bahkan, sudah mendarah daging dengan 

masyarakat setempat hingga membuat negeri Rutong cukup terkenal 

dengan kualitas pati sagunya. Namun kegiatan tersebut masih bersifat 

tradisional dan peralatan yang digunakan masih sederhana. Sehingga 

membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menghasilkan pati sagu. 

Berdasarkan, pengamatan peneliti usaha tersebut ternyata merupakan cara 

mereka untuk memenuhi konsumsi pangan keluarga setiap harinya.               

Hal ini tidak berlaku umum bagi semua masyarakat hanya pada beberapa 

keluarga saja.          

Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Sagu 

Pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan memegang peranan 

penting dalam pengembangan daerah dan bertanggung jawab dalam 

rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini juga dialami 

oleh pemerintah daerah provinsi Maluku. Pemerintah daerah harus 

melakukan pembenahan di berbagai sektor secara komprehensif dalam 

pengembangan daerah ke depan. Perhatian pemerintah pun diarahkan 

bagi pengembangan masyarakat di pedesaan karena melihat potensi yang 

besar di sektor pertanian dan kehutanan.  

Banyak kebijakan-kebijakan dilakukan terkait dengan pengelolaan 

sumber daya pertanian dan kehutanan, karena jika potensi ini terus 

dikembangkan maka otomatis akan mampu memberikan prospek yang 

baik bagi pengembangan daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka 

kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pengelolaan dan pelestarian sagu 

juga menjadi perhatian utama. Hal ini dikarenakan potensi hutan sagu         

di negeri Rutong begitu melimpah jika dibandingkan dengan desa lainnya 

yang ada di pulau Ambon.  

Walaupun usaha ini masih berbentuk informal namun telah menjadi 

komoditi yang dikenal di daerah. Hingga beberapa tahun terakhir ini 



56 

 

pemerintah daerah sangat memusatkan perhatian pada pengelolaan dan 

pelestarian sagu. Hal ini terbukti ketika pemerintah daerah mengeluarkan 

kebijakan sagu yaitu penetapan perda No 10 tahun 2011 tentang 

pengelolaan dan pelestarian sagu. Sesuai dengan isi pasal 2 yaitu 

pengelolaan dan pelestarian sagu dilaksanakan berlandaskan asas 

kelestarian nilai-nilai budaya lokal, asas manfaat, berkelanjutan, kepastian 

hukum dan keadilan, partispatif serta tanggung jawab pemerintah dan 

masyarakat.  

Pengelolaan dan pelestarian sagu bertujuan untuk mewujudkan 

konservasi sumber daya hutan sagu, menjaga keseimbangan ekosistem, 

keberlanjutan ketersediaan sumber daya air bagi kehidupan masyarakat, 

ketersediaan sumber bahan makanan penghasil karbohidrat, ketersediaan 

bahan baku bio energi dan lainnya. Oleh karena itu sesuai dengan pasal 15 

Perda no 10 tahun 2011 dilarang melakukan penebangan, perusakan atau 

pembakaran dengan tujuan merusak atau memusnahkan tumbuhan dan 

tanaman sagu pada hutan atau kebun sagu. Jika melakukan pelanggaran 

maka, akan dikenakan sangsi dengan pidana kurungan paling rendah        

6 (enam) bulan dan paling tinggi 12 (dua belas) bulan atau denda sebanyak 

Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah). Hal ini menunjukkan keseriusan 

pemerintah untuk memelihara dan melindungi sagu kedepan.  

Sebenarnya bantuan-bantuan yang diturunkan dari pihak pemerintah 

daerah sudah sangat banyak. Sesuai hasil, pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti bantuan-bantuan yang tersalurkan di tahun 2010 adalah 

peralatan kerja bagi para petani sagu misalnya : mesin alkon, mobil tosa, 

mesin parut, sepatu lars, parang.  

Kemudian di tahun yang sama pemerintah mengucurkan dana sebesar 

15 juta rupiah yang diberikan bagi para dati (pemilik) lahan sagu. Di tahun 

2011 juga diberikan bantuan sarana gedung bagi masyarakat dan para 

petani sagu. Sarana gedung berfungsi sebagai tempat penyimpanan          

peralatan-peralatan kerja para petani.  
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1) Mesin alkon                                   2)  Mesin parut 

Foto : Hellena Lasamahu 2012                                                                                   

Gambar 5.5. Bantuan Peralatan Pengolahan Sagu dari Pemerintah  

Program ini dinilai cukup berhasil karena bantuan yang diberikan 

memenuhi standar pengolahan sagu sehingga mempermudah petani untuk 

melakukan proses pengolahan sagu dalam waktu yang relatif singkat. 

Namun, sayangnya petani sendiri tidak bisa merawat peralatan-peralatan 

tersebut dengan baik. Sehingga ada beberapa peralatan yang sudah rusak 

dan sampai saat ini tidak berfungsi lagi. Menurut Tuanaya5 kepala bidang 

perkebunan dinas pertanian provinsi Maluku :   

Telah banyak upaya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi 

perilaku dari petani sagu ini sangat sulit untuk diubah. 

Budaya-budaya yang telah terpolakan dalam kehidupan 

mereka membuat mereka sulit berkembang.  

Berdasarkan pengamatan peneliti kelemahan sepenuhnya bukan pada 

para petani saja tetapi lebih pada koordinasi yang dilakukan antara 

pemerintah kota dan pemerintah provinsi begitu juga antara dinas 

pertanian, dinas kehutanan, dan badan ketahanan pangan. Karena 

program-program yang ada tidak dijalankan bersama-sama. Kemudian jika 

ada masalah mereka akan saling menyalahkan antara pemerintah kota dan 

pemerintah provinsi. Hal yang sama juga terjadi antara dinas pertanian, 

dinas kehutanan dan badan ketahanan pangan.  

                                                           
5 wawancara 29 november 2012 
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Semestinya antara bantuan dan kebijakan yang diturunkan 

pemerintah harus disertai dengan pendampingan dan pengawasan secara 

langsung oleh pemerintah daerah maupun pemerintah Kota. Agar para 

petani sagu lebih memahami akan pentingnya pengembangan usaha            

ke depan. Sehingga, pemerintah daerah dapat mengetahui dengan jelas apa 

sebenarnya yang menjadi kendala dalam usaha tersebut.  

Selain pendekatan yang dilakukan dengan pihak pemerintah negeri 

pemerintah daerah juga melakukan pendekatan dengan organisasi 

keagamaan. Bagi mereka organisasi keagamaan sangat berperan penting 

dalam proses kehidupan masyarakat Ambon. Apalagi bagi masyarakat 

pedesaan organisasi keagamaan menjadi alat untuk turut mengambil 

bagian sebagai media dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan 

dengan kebijakan dan program pemerintah. 

Terlepas dari kebijakan, program, serta bantuan yang diberikan oleh 

pemerintah. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah kerjasama yang baik dan 

rasa tanggung jawab antara pemerintah daerah, pemerintah negeri 

maupun masyarakat terkhususnya para petani di Rutong agar mengolah 

dan memanfaatkan sagu menjadi produk-produk lain yang bernilai 

ekonomis tinggi.  

Tanpa adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara berbagai 

pihak maka upaya dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pelestarian 

sagu akan menuai kegagalan dimasa akan datang. Apalagi, jika                 

masing-masing pihak hanya saling menyalahkan dan mempertahankan 

ego masing-masing tentu tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada.  

Mekanisasi Sagu  

Pada awalnya dalam kegiatan memanfaatkan dan mengolah sagu  

masyarakat negeri Rutong masih menggunakan sistem tradisional. 

Masyarakat setempat belum mengenal peralatan mesin-mesin apalagi cara 

menggunakannya. Namun, memasuki era moderen ini masyarakat 

setempat mulai dikenalkan dan disuguhi dengan mesin-mesin pengolahan. 

Bahkan, dimasa yang akan datang mekanisasi akan makin berperan dalam 

pengolahan dan pengembangan sagu di negeri Rutong. Disamping itu 

hadirnya mekanisasi ikut mewarnai ekologi atau lingkungan setempat. 

Alasannya, karena penggunaan teknologi mesin dapat berdampak negatif 
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bagi habitat sagu serta mengancam keanekaragaman sagu. Kegiatan 

menggunakan mekanisasi juga bergantung pada ketersedian BBM.  

Berdasarkan pengamatan peneliti, petani yang menggunakan mesin 

parut untuk proses penghancuran empulur bergantung pada persediaan 

bensin. Jika petani kehabisan bensin biasanya mereka akan bertukar 

bensin dengan nelayan yang menggunakan motor laut. Tetapi syaratnya 

nelayan tersebut memberikan sebagian persediaan bensinnya bagi petani 

sebaliknya, petani juga memberikan sebagian hasil pati sagu kepada 

nelayan tersebut. Bahkan, ada petani yang meminjamkan peralatan 

mesinnya bagi nelayan sehingga pekerjaan mengolah sagu harus 

dihentikan untuk sementara waktu. Namun, fenomena ini tidak berlaku 

bagi semua petani sagu hanya petani tertentu saja yang memang mengenal 

nelayan secara dekat.   

Saat ini penggunaan mesin-mesin dalam proses pengolahan dan 

produksi sagu sangat membantu dan memudahkan para petani di negeri 

Rutong. Alasannya untuk meningkatkan produkitivitas dan penciptaan 

diversifikasi produk sagu. Tetapi, untuk mengoperasikan mesin-mesin 

tersebut para petani harus memiliki keterampilan khusus. Sehingga 

penggunaannya dilakukan secara tepat dan efektif. Menurut informan6 :  

 
Selama ini bantuan mesin-mesin yang disalurkan pemerintah 

hanya sebagai perangsang saja. Karena, tidak ada pendampingan  

dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.  

 

Penuturan informan diatas, sebenarnya merupakan bentuk 

kekecewaan petani. Karena tidak semua petani paham dan menguasai 

teknologi mesin. Apalagi bagi petani di negeri Rutong yang sebelumnya 

belum menggunakan teknologi pengolahan hanya mengandalkan 

pengolahan tradisional. Kemudian di suguhi dengan mesin-mesin 

pengolahan, maka tentu perlu sosialisasi dan pendampingan secara 

langsung oleh pemerintah lewat dinas terkait.  
Masukknya mesin-mesin pengolahan berdampak pada orientasi 

ekonomi. Dimana kebutuhan pasar akan mendesak para petani di Rutong 

untuk memproduksi dan mendistribusikan sagu dalam jumlah yang 

banyak. Bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas sagu  
                                                           
6
 Wawancara tgl 20 november 2012  
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dikembangkan menjadi produk-produk yang beranekaragam. Hal ini 

sangat menguntungkan para petani karena, harga jual sagu semakin  

tinggi. Harga yang tinggi akan berpengaruh pada pendapatan para petani 

yang kian meningkat.  

Selain itu, penggunaan mekanisasi akan mendorong para petani untuk 

bersaing di pangsa pasar. Sehingga para petani akan berlomba-lomba 

untuk meningkatkan produksi. Jika petani memiliki jiwa kreatif dan 

inovatif, maka petani akan tetap survive bahkan dapat menguasai pangsa 

pasar. Tuntutan pasar akan memicu para petani untuk memainkan harga 

sagu. Menurut kepala konsumsi pola pangan harapan, badan ketahanan 

pangan Maluku7 :  

Harga pangan sagu di pasar lokal (Ambon) semakin mahal. 

Padahal penggunaan sagu dalam jumlah banyak pun terkadang 

tidak mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga. 

Mahalnya, harga sagu disebabkan karena permainan petani 

sagu. Hal ini yang membuat masyarakat mengeluh dan 

bersungut.  

Berdasarkan penuturan informan diatas, seharusnya pemerintah perlu  

mengatur dan menstabilkan harga pangan sagu di pasar. Agar para petani 

tidak semena-mena mematok harga. Apalagi pemerintah mulai menyusun  

kebijakan agar semua masyarakat kembali mengkonsumsi pangan lokal 

seperti : sagu dan ubi-ubian.   

 Bertolak dari orientasi pasar, mekanisasi sagu juga berpengaruh 

negatif terhadap nilai sosial-budaya masyarakat Rutong. Kebiasaan para 

petani di Rutong yang memanen dan mengolah sagu secara gotong royong 

perlahan luntur karena adanya penggunaan mesin-mesin pengolahan. 

Sehingga menimbulkan sifat individu dan kuasa dari para petani. 

Kemudian, tradisi menebang pohon dan mengambil daun sagu sesuai 

aturan mulai pudar dan hilang karena adanya eksploitasi sagu secara 

berlebihan. Eksploitasi sagu yang berlebihan secara tidak langsung dapat 

menyebabkan kerusakan lingkungan serta mengancam keanekaragaman 

sagu. Pada akhirnya, rusaknya keanekaragaman sagu memaksakan  

masyarakat Rutong untuk beralih sepenuhnya mengkonsumsi beras.  

                                                           
7
 Wawancara tgl 29 november 2012 
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Kesimpulan   

Untuk mengupayakan pelestarian sagu pemerintah daerah dan 

pemerintah negeri telah membuat kebijakan sagu. Kebijakan tersebut 

berupa bantuan peralatan mekanis bagi para petani di negeri Rutong. 

Kebijakan tersebut diharapkan dapat terealisasi secara baik. Namun, ada 

kendala yang dihadapi oleh pemerintah negeri Rutong yaitu 

ketidakmampuan pemerintah negeri dalam membuat peraturan sagu 

secara formal. Kendala, ini disebabkan karena kepemilikan lahan sagu           

di negeri Rutong bersifat dati sehingga kekuasaan ulayat sepenuhnya 

dipegang dati. Pada akhirnya, pemerintah sebagai pemegang kebijakan 

berperan penting dalam mewujudkan keberlanjutan sagu.  

 

 

 


