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6. MASYARAKAT PEMERINTAH DAN MASA                     

DEPAN SAGU 

Pengantar     

Pada bab ini akan dibahas mengenai masa depan sagu sebuah harapan 

untuk mengembangkan potensi lokal. Dengan demikian pada masa yang 

akan datang pengembangan sagu dapat memajukan ekonomi masyarakat 

terkhususnya para petani sagu di negeri Rutong. Karena sagu memiliki 

multiguna yang dapat dikembangkan sebagai produk-produk bernilai 

ekonomis.  

Usaha yang sudah berlangsung lama telah mendapat perhatian serius 

oleh pemerintah negeri dan pemerintah daerah. Berbagai bantuan 

disalurkan oleh pemerintah daerah sehingga sangat membantu dan 

menunjang usaha petani di saat ini. Namun, petani sendiri belum mampu 

untuk mengembangkan sagu menjadi produk-produk yang lain. Selama ini 

sagu hanya diolah menjadi pati yang kemudian dikemas dalam bentuk 

tumang. Hal ini disebabkan karena terbatasnya modal petani, teknologi 

produksi dan pengetahuan petani.  

Untuk mengembangkan sagu menjadi produk-produk bernilai 

ekonomis sangat dibutuhkan peranan pemerintah. Peranan tersebut 

dibuktikkan lewat kebijakan pengembangan sagu. Kebijakan tersebut 

harus dibaringi dengan pendampingan secara langsung baik oleh pihak 

pemerintah negeri maupun pemerintah daerah. Sehingga para petani             

di Rutong dapat dilatih untuk lebih kreatif dan inovatif dalam 

menghasilkan produk-produk olahan sagu yang berbeda. Produk olahan 

sagu yang kreatif akan mendorong daya tarik konsumen dan akan 

berdampak pada nilai jual yang tinggi. Apabila para petani di Rutong telah 

dibekali pengetahuan dan keterampilan maka kedepannya mereka akan 

survive dan mampu bersaing dengan petani lainnya. Hal ini dapat 

memberikan peluang dan kesempatan yang semakin luas bagi para petani 

untuk berusaha. Jika mereka bisa menguasai pasar maka usaha mereka 

akan maju dan peluang untuk merugi sangat minim.  
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Penelusuran lebih dalam tentang fenomena sosial lain, yaitu usaha 

pelestarian sagu. Usaha ini dilakukan untuk memelihara sagu sebagai 

pangan lokal yang mengarah pada sustainable (keberlanjutan).                       

Agar keberlanjutan sagu tetap terjaga maka kita harus pandai-pandai 

menjalin kemitraan dengan ekosistem-ekosistem yang ada demi 

keberlanjutan pangan bagi masyarakat Indonesia Wiryono dalam 

Louhanapessy (2010:117).  

  Upaya pelestarian terjadi karena adanya dukungan dan kerja sama 

dengan berbagai pihak yang meliputi masyarakat, pemerintah negeri dan 

pemerintah daerah. Dalam konteks realitas petani sagu di negeri Rutong 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi hingga para petani 

mengupayakan pelestarian sagu. Faktor tersebut adalah faktor ekonomi 

dan faktor budaya. Sagu menjadi sumber pendapatan bagi para petani 

namun, mereka juga tetap mempertahankan tradisi atau kebiasaan untuk 

melestarikan sagu. Tradisi itu merupakan warisan leluhur bagi mereka 

sebagai anak cucu. Mengingat dahulu sagu merupakan makanan pokok 

masyarakat setempat. Intinya upaya pelestarian yang dilakukan 

merupakan tanggung jawab mereka dalam mewujudkan keberlanjutan 

sagu.  

  Berdasarkan  penelitian yang dilakukan pada petani sagu di negeri 

Rutong ternyata masa depan sagu sebagai pangan lokal sangat ditentukan 

oleh masyarakat lokal dan pemerintah. Lebih jelasnya kita akan              

sama-sama melihat bagaimana Masyarakat Lokal Sebagai Penentu Masa 

Depan Sagu, Tradisi sagu dan Kearifan Lokal, Kebijakan Sagu Berbasis 

Penghayatan Masyarakat, Pengelolaan dan Pengembangan Sagu 

Berkelanjutan, Implikasi Mekanisasi.  

     

Masyarakat Lokal Sebagai Penentu Masa Depan Sagu  

Orang Rutong merupakan sebuah komunitas atau persekutuan 

masyarakat lokal yang hidupnya saling berinteraksi satu dengan lain. 

Masyarakat Rutong memiliki relasi yang kuat dengan hutan sagu dan 

leluhur pendiri negeri sehingga mereka begitu peduli untuk melestarikan 

hutan sagu dan mematuhi setiap  aturan-aturan sagu yang menjadi amanat 

leluhur. Hal ini, karena mereka masih berpegang teguh pada adat-istiadat 
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secara turun-temurun. Kearifan lokal yang dimiliki dalam mengelola 

kawasan hutan sangat penting untuk bertahan hidup (survive). Kearifan 

lokal inilah yang dapat mencegah kepunahan pada generasi penerus tradisi 

kebudayaan dan lingkungan sendiri. Kawasan hutan sagu juga bagaikan 

mata rantai yang mengikat seluruh aspek kehidupan masyarakat Rutong 

baik secara sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Makan sagu dan papeda 

menjadi pola konsumsi masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan 

hidup. Bahkan ada sebagian orang yang bergantung sepenuhnya pada 

sagu.  

Kegiatan memanfaatkan dan mengolah hutan sagu diatur oleh 

pemerintah negeri dan pemerintah daerah. Apabila terjadi pelanggaran 

terhadap aturan-aturan, tersebut akan diberikan sanksi baik sanksi dari 

pemerintah negeri maupun pemerintah daerah. Dengan peraturan 

tersebut diharapkan dapat menghindari eksploitasi berlebihan terhadap 

hutan sagu. Tujuan dari aturan tersebut agar masyarakat lokal tetap 

melestarikan ekologi dimana mereka tinggal.  

Pemerintah negeri Rutong bersama masyarakat melakukan berbagai 

upaya dalam pelestarian sagu. Bagi masyarakat setempat pelestarian sagu, 

bukan hal yang baru. Sejak ratusan tahun leluhur mereka telah melakukan 

kegiatan tersebut hingga generasi saat ini. Upaya pelestarian meliputi 

tindakan tentang kerja bakti (pembersihan) hutan sagu, penanaman 

anakan sagu pada kawasan hutan, pemanfaatan lahan untuk memproduksi 

bahan makanan dan pembentukkan kelompok tani sagu. Tujuan dilakukan 

pelestarian adalah mewujudkan keberlanjutan sagu.   

Pelestarian tidak hanya mengarah pada hutan sagu. Tetapi juga 

berkaitan dengan upaya pemeliharaan keanekaragaman sagu. Berbagai 

keanekaragaman sagu yang tumbuh di Rutong menjadi kekayaan tesendiri 

yang tak ternilai. Keanekaragaman tersebut antara lain sagu tuni, sagu 

ihur,1 sagu molat2, sagu makanaru3, dan sagu duri rotan4. Masing-masing 

sagu memiliki karakter dan ciri khas yang berbeda-beda. Menurut Ani 

                                                           
1 Metroxylon sagus Rottbol 
2 Metroxylon longispinum Martiu 
3 Metroxylon sylvester Martius 
4 Metroxylon micracanthum Martius 
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Mardiastuti (1999:1) Keanekaragaman hayati adalah kelimpahan berbagai 

jenis sumberdaya alam hayati (tumbuhan dan hewan) yang terdapat di 

muka bumi. Keanekaragaman hayati memiliki nilai-nilai tersendiri dan 

dimanfaatkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Pemanfaatan, tersebut 

digunakan bagi kebutuhan masyarakat Rutong baik untuk konsumsi 

pangan dan bahan bangunan.  

Tanaman sagu juga berfungsi sebagai pohon pelindung artinya 

dimana tumbuhnya pohon sagu maka disitu terdapat pula sumber air. 

Sehingga penebangan pohon sagu yang dilakukan secara terus menerus 

dapat merusak tatanan air, baik air sungai maupun air laut. Kerusakan air 

tersebut lambat laun dapat menimbulkan kekeringan. Padahal air 

merupakan kebutuhan vital bagi manusia sehingga relasi antara manusia 

dengan lingkungan semestinya seimbang karena diantara mereka saling 

membutuhkan.  

Ekologi memiliki nilai keanekaragaman hayati bagi kepentingan 

makhluk hidup. Nilai ekologis, dimana setiap sumberdaya alam 

merupakan unsur dari ekosistem alam. Sebagai contoh suatu tumbuhan 

dapat berfungsi sebagai pelindung tata air dan kesuburan tanah atau suatu 

jenis satwa dapat menjadi kunci spesies yang penting dari keseimbangan 

alam.  

Terlepas dari nilai ekologis dalam keanekaragaman hayati. Ternyata 

lahan sagu memiliki peranan penting dalam pengendalian lingkungan. 

Peranan tersebut yaitu lahan sagu dapat menampung air dari lingkungan 

sekitarnya, melindungi sungai akibat pencucian materi dari daerah 

ketinggian di kiri kanan sungai, serta membantu infiltrasi (penyerapan) 

aliran air dan air hujan masuk kedalam tanah, mengurangi volume air              

di permukaan dan mencegah banjir Louhanapessy (2010:93). Tanpa 

kehadiran pohon sagu sekali terjadi intrusi air laut di pulau kecil, maka 

akan sangat sulit dan mustahil untuk dipulihkan. Oleh sebab itu fungsi 

tanaman sagu yang tumbuh di daerah datar sampai cekung yang berfungsi 

sebagai konservasi air dan tanah perlu dipertahankan.  

Selain upaya pelestarian yang dipertahankan hingga saat ini para 

petani sagu juga tetap mempertahankan relasi (hubungan) yang dibangun 

antara mereka dengan pemilik lahan (dati) dan para pelanggan.                
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Bentuk-bentuk relasi (hubungan) yang terjalin ini tidak terjadi secara 

alami namun merupakan bagian dari komunikasi sosial yang maksimal           

di antara mereka sehingga menciptakan iklim relasi yang memberikan 

banyak kontribusi bagi perjalanan usaha mereka.  

Bentuk relasi (hubungan) yang terjalin yaitu, sebagian petani sagu 

yang tidak memiliki lahan sagu memilih bergabung dengan dati untuk 

menggarap lahan mereka. Sistem pembagian hasil atau keuntungan 

diberikan secara merata antara para pemilik lahan dengan petani. Sistem 

ini, biasa disebut maanu5. Keuntungan pada pola relasi ini adalah para 

petani akan selalu dihubungi untuk menggarap lahan sagu. Karena relasi 

tersebut memberikan kemudahan bagi mereka maka tidak perlu melalui 

perjanjian hanya dengan modal kepercayaan (trust) yang mengikat 

mereka. Hubungan-hubungan yang terjalin antara petani sagu dengan 

pemilik lahan sagu (dati) berlangsung karena ada rasa saling 

membutuhkan diantara mereka. Bentuk-bentuk relasi tersebut didasarkan 

pada kepercayaan (trust) serta rasa memiliki sebagai saudara sekampung 

bahkan, masih berasal dari satu marga (fam). Selain bentuk-bentuk relasi 
yang terjalin antara petani dengan pemilik lahan, relasi usaha juga 

dibentuk antara para petani dengan pelanggan. Bentuk relasi (hubungan) 

ini terjalin karena saling ketergantungan dan menguntungkan diantara 

mereka.  

Menurut peneliti relasi (hubungan) yang terjalin diantara mereka 

karena rasa kekeluargaan yang kuat. Sehingga meski berbeda marga dan 

hak ulayat atau kekuasaan tetapi mereka berasal dari desa yang sama. 

Dengan kata, lain mereka memiliki ikatan saudara yang seharusnya saling 

membantu.  

Selain itu, ada pula bentuk relasi yang terjalin antara para petani 

dengan para pelanggan. Relasi ini terjalin karena kebutuhan pasar. Dalam 

relasi ini para petani diberikan banyak kemudahan yaitu, 1) para petani 

tidak sulit untuk mencari pasaran karena pelanggan sendiri yang akan 

menemui petani di rumah untuk memesan dan membeli hasil sagu.          

2) beberapa pelanggan yang ada di Rutong biasanya langsung datang             

                                                           
5
 Maanu adalah sistem pembagian hasil yang dipakai masyarakat Rutong 
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ke goti (lokasi kerja) untuk membeli sagu. 3) sebelum petani menyiapkan 

hasil sagu biasanya terlebih dulu pelanggan sudah memesan sagu sehingga 

petani sudah memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh. Bentuk 

relasi ini sangat menguntungkan petani karena tidak ada biaya transport 

untuk memasarkan hasil sagu di pasar. Hal ini, merupakan bentuk 

kemudahan dan keuntungan yang diperoleh petani dalam pengolahan 

usaha sagu.  

Bertolak dari penjelasan diatas, sebenarnya relasi dan kepercayaan 

memiliki keterkaitan. Kepercayaan menjadi basic dalam menjalin suatu 

hubungan. Menurut Ganesa dalam Bowo (2003:1) kepercayaan dipandang 

sebagai unsur sentral dalam menjalin hubungan yang sukses. Hal yang 

senada juga dikemukan oleh Doney dan Joseph dalam Bowo (2003:1) 

bahwa kepercayaan menjadi dasar bagi pembeli untuk melakukan 

transaksi dagang dengan penjual. 

Membangun kepercayaan dalam hubungan jangka panjang dengan 

pelanggan adalah suatu faktor yang penting untuk menciptakan loyalitas 

pelanggan. Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain 

melainkan, harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan. 

Berdasarkan pandangan-pandangan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

relasi dan kepercayaan berperan penting dalam menjalankan usaha. Hal 

yang sama juga berlaku bagi para petani di Rutong bahwa dalam 

menjalankan penjualan usaha sagu faktor relasi dan trust adalah yang 

paling utama.  

 

Tradisi Sagu dan Kearifan Lokal  

Masyarakat Rutong telah telah mengenal makna sagu sebagai sarana 

berbagi duka tatkala sesama warga Rutong mengalami kekurangan 

pangan. Sagu telah merekatkan masyarakat dalam relasi budaya berbagi, 

saling peduli dan saling mengisi. Misalnya, sistem masohi (saling 

membantu dan saling mendukung). Selain itu masyarakat setempat juga 

sering bertukar sagu dengan bahan makanan lainnya seperti ubi-ubian dan 

beras. Pada saat tertentu pihak yang memiliki sagu siap panen 

menyediakannya untuk dikelola oleh pihak yang tidak memiliki atau 

terbatas persediaannya. Hasil pengolahan sagu akan dibagi secara merata 
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antara pemilik lahan, petani, dan pihak yang membantu. Sistem 

pembagian hasil ini disebut masyarakat setempat “Maanu”.  

Sebagai pangan pokok (papeda6) merupakan bagian penting dalam 

jamuan makan patita7 di negeri Rutong. Pada meja makan patita papeda 

selalu dihidangkan paling utama. Walaupun, ada variasi dengan makanan 

lain seperti ubi-ubian. Papeda menjadi menu utama yang disantap 

bersama ikan kuah kuning. Bagi masyarakat setempat jika tidak 

mengkonsumsi sagu maka belum ada kepuasaan tersendiri. Sehingga 

menimbulkan semacam pameo8 “kalau belum makan sagu belum 

kenyang”.  

Begitu pentingnya peran dan fungsi sagu dalam kehidupan 

masyarakat Rutong, maka sesuai tradisi dan kearifan lokal terdapat aturan 

nilai-nilai yang harus dipatuhi dalam memanfaatkan sagu. Misalnya, 

dalam setiap pengambilan daun sagu harus disisakan beberapa pelepah 

daun pada setiap pohonnya agar pohon sagu bisa terus tumbuh dan 

berkembang secara berkelanjutan. Dalam penebangan pohon sagu pun 

dilakukan secara bertahap artinya untuk sekali pekerjaan hanya boleh di 

tebang satu pohon. Dengan kata lain, tidak boleh menebang pohon secara 

sembarangan harus sesuai dengan aturan adat-istiadat setempat yang 

terpenting dari semuanya adalah perubahan pola pikir, perilaku serta 

budaya pangan. Intinya dalam kondisi apapun agar ketahanan pangan 

menjadi lebih baik harus tetap menjaga fungsi ekologis, mengubah sikap 

mental, melestarikan mitos, logos dan etos untuk memanfaatkan hutan 

sagu menjadi produk yang berkualitas dan bernilai tinggi.  

Sagu tidak hanya memiliki nilai ekonomis tetapi, lebih dari itu sagu 

pun menggambarkan nilai filosofis. Filosofis pohon sagu : “ Diluar berduri 

tetapi didalam putih berseri, Papilaya dalam Numberi (2011:20). Sedari 

dulu, masyarakat Rutong sebagai pemakan sagu telah memiliki sikap dan 

budi pekerti luhur sebagai nilai dan fondasi kehidupan bermasyarakat. 

Karakternya memang keras seperti kulit pohon sagu tetapi hatinya baik 

                                                           
6 Papeda adalah makanan yang terbuat dari tepung sagu yang dicampur dengan air panas.  
7 Patita adalah tradisi makan bersama orang  Maluku biasanya, acara ini diselenggarkan 

pada saat pelantikan Raja, panas pela-gandong dan acara lainnya.  
8
 Pameo semacam kepuasaan 
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dan putih seperti isi (pati) sagu. Mereka pun dikenal memiliki cinta kasih 

sama seperti pohon sagu yang seluruh bagiannya seperti akar, batang, pati, 

pelepah, dan daunnya, sangat bermanfaat bagi banyak orang dalam 

kehidupan bermasyarakat. Kepedulian saling membantu telah menjadi 

karakter dan jati diri masyarakat Rutong. Membantu tanpa memandang 

status dan latar belakang seseorang. Pada akhirnya filosofis pohon sagu 

juga telah menuntun masyarakat setempat dalam menjalani hidup, 

mengajari keteladanan, ketaatan, serta kebersamaan dalam bermasyarakat.  

Berkat tradisi sagu dan kearifan lokal yang tumbuh sejak                  

berabad-abad silam terbukti sagu mampu menjadi sumber makanan dan 

menjaga ketahanan pangan masyarakat Rutong. Sagu juga mencegah 

terjadi kerusakan lingkungan dan melindungi pemukiman masyarakat dari 

ancaman gelombang yang berasal dari laut lepas, mengingat kedudukan 

negeri Rutong yang berada di wilayah pesisir.  

Kebijakan Sagu Berbasis Penghayatan Masyarakat  

Pemerintah negeri Rutong sebagai lembaga adat yang mengatur roda 

pemerintahan memegang peranan penting dalam aktifitas yang berkaitan 

dengan kemajuan dan kesejahteraan negeri. Pemerintah negeri berfungsi, 

sebagai motivator dan fasilitator dalam menyelenggarakan kegiatan yang 

berkaitan dengan pelestarian sagu.  

Fungsi pemerintah Rutong diaplikasikan lewat berbagai program 

kebijakan sagu yang dikeluarkan. Kebijakan tersebut mendapat respon 

positif dari masyarakat bahkan pihak pemerintah daerah. Alasannya, 

karena program tersebut tepat pada sasaran mengingat potensi sagu sangat 

melimpah di negeri rutong dan sebagian besar masyarakatnya bekerja 

sebagai petani sagu. Namun yang menjadi problem disini terbatasnya 

modal petani dan alat-alat pengolahan sagu masih tradisional. Sehingga 

pemerintah perlu menyusun kebijakan dalam mengatasi problem tersebut. 

James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan 

bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan 

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau 

sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. 

Program pelestarian dapat berjalan secara rutin, semuanya tidak lepas 

dari dukungan masyarakat. Namun di tahun berikutnya kegiatan 
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pelestarian mandet, karena roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik 

disebabkan tidak adanya kepemimpinan Raja secara definitif. Selain 

kepemipinan Raja yang menjadi kendala, pemerintah juga belum mampu 

membuat aturan-aturan sagu sehingga secara defacto tidak ada peraturan 

tentang sagu. Kalaupun ada peraturan sagu hanya bersifat tradisional 

(adat).  

Selain itu, sistem dati (kepemilikan lahan sagu) juga mempersulit 

pemerintah dalam membuat aturan tentang sagu. Karena kewenangan 

sepenuhnya dipegang oleh dati sehingga persoalan yang berkaitan dengan 

lahan sagu harus melalui informasi dan koodinasi antara pihak pemerintah 

negeri dengan para dati.  

Berbagai kendala yang dihadapi pemerintah Rutong lantas tidak 

membuat mereka menyerah begitu saja. Sejauh ini pemerintah negeri 

Rutong tidak berdiam diri dalam melihat dan menyikapi persoalan yang 

terjadi dalam kehidupan masyarakatnya. Pemerintah negeri Rutong, 

berperan aktif dalam mendukung berbagai kegiatan pelestarian sagu. 

Dukungan tersebut meliputi pengawasan dan pendampingan secara 

langsung pada saat masyarakat melakukan aktifitas kerja.   

Raja Rutong sebagai pemegang kendali negeri walaupun pada masa 

kepemimpinannya menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan 

interen. Tetapi selama ini beliau berusaha menyuarakan apa yang menjadi 

kebutuhan masyarakatnya. Aspirasi tersebut mendapat respon positif dari 

pemerintah daerah. Hingga dikeluarkan kebijakan-kebijakan menyangkut 

Rutong sebagai desa konservasi tahun 2007. Program konservasi meliputi, 

pelestarian dan pengelolaan kawasan hutan sagu yang merupakan salah 

satu potensi menjanjikan.  

Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah bekerja sama dengan 

pemerintah negeri dalam pengelolaan dan pelestarian sagu. Bantuan 

peralatan mekanis untuk proses pengolahan, pemberian dana yang 

diberikan melalui dati dan sarana gedung. Hingga pelatihan-pelatihan 

yang dilakukan untuk membantu para petani sagu. Pelatihan tersebut 

meliputi cara budidaya tanaman sagu, pengembangan sagu menjadi 

produk-produk lain seperti: jajanan, kue-kue, dan makanan lainnya 
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(modifikasi produk) kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dinas 

pertanian dengan balai diklat sagu provinsi maluku.  

Pemerintah daerah juga mengadakan seminar lokakarya sagu untuk 

para petani di tingkat kota. Kegiatan, ini berjalan sukses karena banyak 

petani turut terlibat. Para petani begitu antusias untuk bertanya seputar 

budidaya tanaman sagu. Sehingga petani memperoleh banyak informasi 

dan pengetahuan. Bahkan kelompok petani yang berprestasi akan dipilih 

mewakili provinsi maluku dalam mengikuti seminar sagu nasional.  

Berbagai kebijakan sagu kemudian diback up dengan payung hukum 

yang ditetapkan oleh pemerintah. Melalui Perda No 10 tahun 2011 

tentang pengelolaan dan pelestarian sagu. Jika, Perda tersebut dilanggar 

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 dalam melakukan pengembangan sagu kedepan.  

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan pelestarian sagu 

bertujuan untuk mewujudkan konservasi sumber daya hutan sagu, 

menjaga keseimbangan ekosistem, keberlanjutan ketersediaan sumber 

daya air bagi kehidupan masyarakat serta, yang terpenting menjaga 

keberlanjutan sagu dalam mendukung ketahanan pangan. Mengingat 

Maluku termasuk daerah rawan krisis beras karena kebutuhan masyarakat 

akan beras begitu tinggi sementara, persediaan (stok) beras terbatas.  

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak 

atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak asasi manusia. 

Dalam hal ini hak atas pangan seharusnya mendapat perhatian yang sama 

besar dengan usaha menegakkan pilar-pilar hak asasi manusia yang lain. 

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

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 
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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.  

Mengacu pada pandangan-pandangan ketahanan pangan maka, ada 

beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pemanfaatan 

potensi sagu sebagai komponen ketahanan pangan adalah sebagai berikut: 

(1) diversifikasi produk olahan sagu hendaknya beragam, bergizi, dan 

berimbang, (2) pertahankan dan perbaiki pola konsumsi pangan berbasis 

sagu, (3) mutu dan keamanan pangan agar terjamin, (4) pemanfaatan 

teknologi tepat guna, dan (5) usaha peningkatan nilai tambah melalui 

perbaikan dan peningkatan produk olahan berbasis sagu yang berdaya 

saing tinggi.      

Dalam mendukung kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan              

faktor-faktor yang perlu diintegrasikan secara sinergis yaitu lewat 

masyarakat Rutong. Tanpa penghayatan masyarakat setempat tentu 

kebijakan yang disusun tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam 

kerangka penghayatan masyarakat guna memanfaatkan dan melestarikan 

sagu diperlukan berbagai upaya sosialisasi yang sungguh-sungguh 

dilakukan terus- menerus. 

Upaya dan langkah-langkah tersebut antara lain : pertama, 

membangun logos masyarakat Rutong dalam melihat sagu sebagai sumber 

pangan. Diantaranya dengan memberikan pemahaman bahwa sejak dulu 

sagu telah menjadi makanan pokok bagi mereka. Sebagaimana makanan 

pokok, sagu secara turun-temurun telah terbukti mampu menjaga 

ketahanan pangan masyarakat Maluku. Lebih dari itu pada masa datang 

sagu merupakan sumber pangan yang memiliki nilai ekonomis, tata nilai 

sosial-budaya, dan ekologis. Artinya apabila sagu bisa dikelola, 

dimanfaatkan, dan dilestarikan secara lebih baik tentunya akan memiliki 



73 

 

prospek yang cerah dalam rangka mendukung ketahanan pangan baik 

lokal maupun nasional yang berkelanjutan.  

Kedua, mendidik masyarakat Rutong untuk memaksimalkan ruang 

dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian sagu. Dalam hal ini program 

pelestarian harus dilakukan secara berkelanjutan yang ditangani oleh 

beberapa instansi terkait. Anggaran untuk program tersebut juga harus 

dialokasikan dari setiap intansi. Ketiga, upaya untuk mewujudkan 

partisipasi masyarakat Rutong dalam merehabilitas hutan sagu.                 

Upaya-upaya yang dimaksud adalah menggerakkan partisipasi masyarakat 

dalam melaksanakan pola rehabilitasi hutan sagu sebagai kebun sagu. 

Dengan pola tersebut disatu sisi kondisi areal tanaman sagu dapat 

dipertahankan, sementara di sisi lain pemanfaatan pati dan bagian-bagian 

tanaman sagu dapat terus dikembangkan. Selain itu tetap 

mempertahankan keaslian alam dan nilai sosial-budaya masyarakat 

setempat yang memiliki “dusun sagu” sebagai dati sehingga kearifan lokal 

yang ada terjaga dengan baik.  

Hal yang terpenting adalah perlu dibangun paradigma berpikir 

masyarakat Rutong tentang nilai sagu itu sendiri. Sehingga mengubah pola 

pikir (mindset) mereka bahwa mengkonsumsi sagu tidak kalah terhormat 

dari beras. Sehingga tidak ada perbedaan status sosial ketika 

mengkonsumsi sagu. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi secara 

mendalam dalam bentuk seminar, lokakarya dan workshop tentang sagu 

sebagai sumber pangan utama di Maluku. 

 

Pengelolaan dan Pengembangan Sagu Berkelanjutan   

Pertanian berkelanjutan, merupakan pertanian yang berlanjut untuk 

saat ini dan masa yang akan datang. Pertanian berkelanjutan akan tetap 

ada serta bermanfaat dan tidak menimbulkan bencana bagi semua orang. 

Dengan kata lain pertanian berkelanjutan adalah warisan yang berharga 

bagi anak cucu kita.  

Menurut Badan Pangan Dunia (FAO) dalam Numberi (2011:146) 

pertanian berkelanjutan adalah prinsip, metode, praktik, dan falsafah yang 

bertujuan agar pertanian layak secara ekonomi, kelestarian lingkungan 

terjaga dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu secara sosial budaya 
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dapat diterima berkeadilan, sesuai kearifan lokal dan sesuai keadaan 

setempat serta dilaksanakan dengan pendekatan holistik.  

Namun yang menjadi problem disini bagaimana pertanian itu tetap 

berlanjut. Karena terkadang tindakan manusia yang ceroboh dapat 

menyebabkan pertanian tidak sustainable. Pertanian yang berkelanjutan 

juga harus memperhitungkan keseimbangan lingkungan alam. Sehingga 

jika manusia mengabaikan lingkungan alam, maka akan mengancam lahan 

pertanian tersebut.  

Gips dalam Numberi (2011:146) mendefinisikan bahwa, suatu sistem 

pertanian itu bisa disebut berkelanjutan jika memiliki sifat-sifat : pertama 

mempertahankan fungsi ekologis, yakni sistem pertanian yang tidak 

merusak ekologi pertanian dan ekologi alam sekitar. Kedua, berlanjut 

secara ekonomis artinya, sistem pertanian yang mampu memberikan nilai 

tambah bagi semua pihak. Semua pemangku kepentingan harus 

mendapatkan hak sesuai dengan partisipasinya. Ketiga, adalah adil dimana 

setiap pelaku dan pelaksana pertanian mendapatkan hak-hak mereka 

tanpa dibatasi dan dibelenggu serta tidak melanggar hak yang lain. 

Keempat, adalah manusiawi dimana harkat dan martabat manusia 

pelakunya dijunjung tinggi termasuk budaya yang telah ada. Kelima, 

luwes dimana seseorang harus mampu menyesuaikan dengan situasi dan 

kondisi. Jadi tidak statis tetapi dinamis serta bisa mengakomodir keinginan 

produsen maupun konsumen.  

Potensi sagu yang melimpah di negeri Rutong seharusnya menjadi 

perhatian serius untuk diolah, dimanfaatkan dan dikembangkan secara 

berkelanjutan. Namun pengelolaan dan pelestarian sagu harus tetap 

mengedepankan kearifan lokal. Berbagai upaya dilakukan pemerintah 

dalam pengelolaan dan pelestarian sagu secara berkelanjutan. Pelestarian 

dilakukan dengan cara budidaya sagu, menanam anakan sagu untuk 

menyelamatkan dan mempertahankan populasi sagu dimasa depan. 

Menurut Alfons (2006:141) Upaya rehabilitasi perlu dilakukan untuk 

meningkatkan potensi lahan sagu yang sudah ada melalui penananaman 

kembali dengan jenis-jenis potensial pada jarak tanam teratur (jarak tanam 

persegi panjang). Selain itu perlu dilakukan kajian mengenai varietas 

terkait dengan kemampuan menghasilkan pati dan pemanfaatan bagian 

lain dari tanaman sagu temasuk kajian teknis agronomi, mulai dari 
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lingkungan tumbuh, pemilihan bibit, penanaman, dan penanganan pasca 

panen.  

Prospek pengelolaan sagu memang sangat menjanjikan di masa depan. 

Sebab sagu memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan pangan lain 

seperti jagung dan ubi kayu. Karena memiliki produktivitas kandungan 

pati tinggi serta multi fungsi dan multi guna dalam kehidupan masyarakat 

setempat. Pengelolaan dilakukan, dengan merubah cara tradisional ke cara 

yang lebih moderen dengan sentuhan teknologi mekanis misalnya: 

melatih para petani di Rutong dalam mengolah sagu secara kreatif dan 

inovatif untuk menghasilkan produk pangan. Disamping itu hasil dari 

pengelolaan tersebut berguna bagi kehidupan petani dalam menunjang 

ekonomi keluarga dimasa depan.  

Sementara, pengembangan dilakukan melalui industri rumah tangga 

(home industri) yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang terampil 

dan pengembangan teknologi dalam meningkatkan produksi sagu yang 

bernilai tinggi sampai pada mengembangkan sistem pemasaran dan 

perdagangan sagu. Terkhususnya dalam home industri kejelian para petani 

sangat di perlukan untuk menganalisis pasar misalnya produk-produk 

mana yang sangat diminati itu yang lebih dikembangkan. Dengan 

demikian, ada selektif secara kreatif dalam proses pengembangan untuk 

menentukkan prioritas usaha. Perencanaan pemasaran sagu harus disusun 

dengan baik meliputi pengenalan segmen pasar yang akan menerima 

produk-produk sagu secara teratur dan kontinue, perencanaan tentang 

kontinuitas produksi untuk menjamin keteraturan suplai ke pasar.   

Agar produk-produk sagu dapat terpasarkan dengan baik maka perlu 

penciptaan jaringan pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri baik 

oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah. Pengembangan, jaringan 

pasar sangat menentukkan kesinambungan distribusi produk sagu dan 

akan menjamin keberlanjutan usaha sagu dan hal ini pula akan menjamin 

peningkatan dan kesinambungan hidup dari keluarga petani sagu. Namun 

pengembangan industri harus diimbangi dengan ketersediaan modal dan 

finansial (maupun APBN dan APBD).   

Salah satu sistem pengembangan yang dapat diadopsi adalah usaha 

mikro modifikasi. Usaha mikro modifikasi adalah tetap usaha mikro 

dengan memasukkan teknologi produksi, teknik budidaya dan organisasi 

pemasaran. Menurut Karafir (2007:88) beberapa hal yang harus 
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diperhatikan dalam sistem usaha mikro modifikasi pengembangan sagu 

yakni pemilihan teknologi pengelolaan disesuaikan dengan produktifitas 

lahan sagu agar produksi berkelanjutan. Alat pengelola hasil panen            

(mesin pemarut dan mesin mengekstrasi sagu) harus disesuaikan dengan 

luas areal dan produktifitas lahan sagu untuk keberlanjutan produksi. 

Mesin parut mudah dibawa (portable) sehingga dapat dibawa ke areal sagu 

sehingga jarak areal tebang dan mesin pemarut tidak jauh.   

Secara konseptual, pengelolaan dan pengembangan sagu di Rutong 

secara berkelanjutan bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan baik 

aras lokal maupun nasional. Ketahanan pangan secara berkelanjutan itu 

sendiri tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang 

cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses termasuk membeli 

pangan serta ketergantungan kepada satu sumber dan pihak mana pun 

tidak terjadi. Untuk itu harus ada langkah diversifikasi pangan. Dalam 

rangka mewujudkan ketahanan pangan lokal dan nasional melalui strategi 

diversifikasi terutama sagu seharusnya dikembangkan menjadi komoditas 

unggulan.  

 Ketahanan pangan menjadi lebih mantap jika ketentuan 

pengendalian stabilitas harga, khususnya terhadap pangan tertentu yang 

bersifat pokok perlu dilakukan. Tujuannya, adalah untuk menghindari 

terjadi gejolak harga pangan yang berakibat pada keresahan masyarakat, 

juga untuk menanggulangi masalah pangan saat terjadi bencana alam, 

konflik sosial, paceklik yang berkepanjangan. Sehingga perlu semacam 

intervensi pasar dalam mengelola dan memelihara cadangan pangan 

pemerintah, mengatur dan mengelola pasokan, mengatur kelancaran 

distribusi pangan bahkan menetapkan kebijakan pajak dan tarif.            

Dalam hal ini, pemerintah daerah Maluku harus melaksanakan 

kebijakan ketahanan pangan di wilayahnya dengan tetap memperhatikan 

pedoman, norma, standar dan kriteria yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah pusat. Di samping itu pemerintah daerah dan pemerintah 

negeri juga harus mendorong keikutsertaan masyarakat dalam mendukung 

ketahanan pangan. Dengan demikian, potensi lahan sagu di negeri Rutong 

harus tetap dilestarikan serta, mengurangi eksploitasi secara berlebihan. 

Disamping itu sistem pengelolaan sagu harus lebih moderen. Dengan 

begitu masyarakat Rutong dapat mengkonsumsi sagu sebagai bahan 
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pangan berkualitas baik dan bersih dalam mendukung ketahanan pangan 

baik lokal maupun nasional.  

 Implikasi Mekanisasi  

Mekanisasi merupakan introduksi dan penggunaan alat mekanis.    

Alat mekanis yang dimaksud berupa mesin-mesin yang digunakan dalam 

kegiatan tertentu, salah satunya yaitu mekanisasi pertanian. Mekanisasi 

pertanian sangat diperlukan untuk menghantarkan para petani menuju 

teknologi produksi yang moderen dan mempersiapkan kehidupan dimasa 

yang akan datang. Menurut Mutis dalam Agung Dharma (1994:2) 

teknologi mekanik ditandai dengan adanya dominasi yang berorientasi 

pada mesin. Ciri dominan dari teknologi mekanik adalah proses produksi 

sanggup menghasilkan barang-barang dalam jumlah banyak dan dengan 

model yang beragam.  

Penerapan alat-alat mekanis diharapkan dapat mengisi kekurangan 

tenaga kerja, meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi. Oleh 

karena kondisi alat-alat mekanis tersebut harus selalu siap pakai            

(ready for use) maka kondisi alat-alat perlu dijaga. Cara yang harus 

dilakukan adalah alat-alat tersebut harus dikelola dengan manajemen yang 

dilaksanakan oleh lembaga yang berjalan dengan baik dan sehat.  

Pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu memperhatikan 

berbagai aspek dalam menerapkan dan menggunakan mekanisasi.              

Aspek-aspek tersebut meliputi dampak mekanisasi, kondisi wilayah,  

kepemilikan lahan, modal tingkat pendidikan, sosial ekonomi petani dan 

keterampilan petani. Para petani tidak sepenuhnya dapat menerima 

penggunaan teknologi mekanisasi begitu saja. Alasannya, karena budaya  

bertani dilakukan secara gotong royong. Menurut Didit Herdikiagung 

dalam Sudaryanto Djamhari (2009:160) bahwa di dalam penerapannya, 

teknologi akan berhadapan dengan faktor budaya, perilaku, dan nilai-nilai 

di masyarakat. Disamping itu, tidak akan lepas dari latar belakang 

sosiokulture, tingkat pendidikan dan resistensi terhadap perubahan yang 

berlainan akan menimbulkan persepsi yang berlainan pula terhadap 

penerapan teknologi di masyarakat. Reaksi yang timbul dapat berupa 

penerimaan atau penolakan terhadap teknologi disamping itu dampak 
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ekologi yang ditimbulkannya. Secara tradisional petani sangat sulit 

menerima introduksi berbagai hal baru demikian juga dalam 

mengintroduksi komoditas usaha tani baru. 

Mekanisasi tentu berdampak bagi kehidupan para petani dan 

masyarakat. Dampak penggunaan mekanisasi akan mendorong petani 

untuk meningkatkan produksi. Peningkatan produksi yang dimaksudkan 

disini adalah produksi sagu. Meningkatnya produksi sagu disebabkan 

karena kebutuhan pasar yang mendesak para petani untuk memproduksi 

sagu dalam jumlah yang banyak. Namun, tuntutan pasar tidak hanya 

melihat jumlah produk tetapi kualitas produk juga sangat dibutuhkan. 

Masukknya komoditas sagu di pangsa pasar menciptakan daya saing antara 

penjual. Agar dapat bersaing dan survive di pangsa pasar para petani harus 

memiliki keterampilan dalam menghasilkan produk-produk yang kreatif 

dan inovatif. Produk-produk sagu yang kreatif dan inovatif memiliki nilai 

jual yang tinggi serta dapat menarik daya beli konsumen. Semakin banyak 

konsumen yang tertarik, maka semakin tinggi permintaan. Sehingga 

semakin meningkat pula keuntungan yang diperoleh petani.  

 

Dampak lain dari penggunaan mekanisasi adalah menyebabkan 

kerusakkan lingkungan dan keanekaragaman sagu. Dengan adanya 

teknologi mesin yang memudahkan pekerjaan para petani. Maka akan 

mendorong mereka untuk melalukan ekspolitasi terhadap ekosistem dan 

keanekaragaman sagu. Eksploitasi sagu dilakukan karena adanya 

kepentingan para petani yang didasarkan atas motif ekonomi. Dengan kata 

lain mereka ingin meraih keuntungan yang besar, tanpa memikirkan 

dampak negatif yang menganggu keanekaragaman sagu. Sebaliknya 

terganggunya keanekaragaman sagu, membuat para petani tidak dapat 

mengolah dan memproduksi sagu. Dengan demikian, hal ini akan 

menyebabkan terjadinya pergesaran pola konsumsi masyarakat dari sagu 

beralih ke beras. Pada akhirnya, pemerintah perlu mengkaji kembali 

penerapan teknologi mekanisasi sehingga tidak berdampak pada ekosistem 

dan keanekaragam sagu.   

Penelitian Akil dan Dahlan (2004) bahwa teknologi baru yang 

ditawarkan harus aman terhadap lingkungan, ditinjau dari kelestarian 

ekosistem, kesehatan lingkungan, keragaman hayati, kesehatan konsumen 
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dan keberlanjutan sistem produksi. Usaha tani ramah lingkungan, 

pengelolaan tanaman secara terpadu dan pengendalian hama secara 

terpadu pada dasarnya mengintegrasikan komponen teknologi yang aman 

terhadap lingkungan. Oleh karena itu, komponen teknologi yang 

ditawarkan perlu dikaji dampaknya terhadap lingkungan sebelum 

dikembangkan. 

 

Kesimpulan  

Masyarakat Rutong merupakan komunitas masyarakat lokal yang 

hidupnya saling berinteraksi satu dengan lainnya. Sebagian besar 

masyarakatnya bekerja sebagai petani sagu. Para petani sagu melakukan 

aktifitas yang berkaitan dengan mengolah dan memanfaatkan sagu. 

Sehingga hasil dari pengolahan sagu kemudian dijual dan dipasarkan 

untuk menunjang ekonomi keluarga petani. Masyarakat dan petani          

di Rutong juga mengupayakan pelestarian sagu mengingat sagu adalah 

salah potensi yang menjanjikan. Oleh karena itu, masa depan sagu sebagai 

pangan lokal perlu dipertahankan. Untuk mendukung masa depan sagu 

peranan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Peranan tersebut 

dibuktikan lewat kebijakan sagu yang dikeluarkan. Kebijakan tersebut 

harus berbasis pada penghayatan masyarakat dan bertujuan untuk 

pengelolaan dan pengembangan sagu secara berkelanjutan. Namun 

pengelolaan dan pengembangan sagu harus berpatokan pada tradisi sagu 

dan kearifan lokal.   

     

 

 

 

 

 

 


