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               7. KESIMPULAN 

 Petani sagu di negeri Rutong sangat menggantungkan hidup pada 

hutan sagu. Hal, ini terbukti ketika mereka menjalankan usaha penjualan 

sagu. Usaha sagu yang dikelola bersifat tradisional dan dilakukan secara 

turun-temurun. Karena usaha ini masih bersifat tradisional maka hingga 

kini mereka tidak mengalami pengembangan usaha. Produksi sagu, hanya 

dalam bentuk pati/tepung dan bentuk pengemasannya masih sederhana 

karena memakai anyaman daun sagu (tumang). Sampai saat ini para petani 

belum mampu melakukan modifikasi pati sagu menjadi produk-produk 

yang lain. Hal ini, disebabkan karena terbatasnya modal petani dan belum 

memadainya teknologi pengolahan dan produksi. Disamping itu petani 

belum memiliki keterampilan dan kreatifitas untuk menghasilkan                   

produk-produk sagu yang bernilai tinggi. Untuk mengatasi masalah 

tersebut maka pemerintah sebagai stakeholder memainkan peranan 

penting.    

 Mengingat sagu adalah kearifan lokal disamping itu memiliki multi 

fungsi dan multiguna. Maka masyarakat Rutong terus mengupayakan 

pelestarian sagu. Tujuan pelestarian yaitu untuk mewujudkan 

keberlanjutan sagu yang dikenal sebagai pangan lokal. Namun, menjadi 

kendala disini adalah sistem kepemilikan lahan sagu yang bersifat dati 

sehingga kekuasaan sepenuhnya ada di tangan dati. Pada akhirnya 

kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sagu sulit untuk diterapkan.   

Fenomena sosial lain yang terjadi adalah maraknya kasus konversi 

lahan sagu untuk kepentingan pembangunan. Hal tersebut akan 

mengancam kehidupan masyarakat negeri Rutong yang sudah 

menggantungkan hidup pada hutan sagu. Disamping itu masukknya 

program raskin yang lambat laun akan menggeser sagu sebagai pangan 

Lokal. Sehingga, perlu ditetapkan kebijakan Perda untuk melindungi dan 

melestarikan sagu.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ternyata masyarakat Rutong 

dan pemerintah adalah penentu masa depan sagu. Masyarakat Rutong 

memainkan peranan dari segi pemanfaatan, pengelolaan maupun 

pelestarian sagu. Namun, peranan tersebut tetap berpatokan pada tradisi 

sagu dan kearifan lokal. Terkhususnya bagi para petani dalam mengelola 
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sagu perlu membangun relasi dan kepercayaan dengan pemilik lahan/dati 

dan pelanggan. Dengan sendirinya, akan memberikan kemudahan dan 

keuntungan bagi mereka dalam menjalankan usaha penjualan sagu. 

Sedangkan pihak pemerintah berperan penting dalam menetapkan 

kebijakan. Kebijakan yang berbasis pada penghayatan masyarakat artinya 

membangun pengetahuan (logos) masyarakat tentang sagu. Disamping itu 

menggerakkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengelolaan dan 

pengembangan sagu secara berkelanjutan.  

Pada akhirnya, pemerintah harus lebih serius dalam membenahi 

aturan dan kebijakan sagu. Kebijakan tersebut antara lain, perlu menyusun 

program pendataan atau inventaris lahan sagu di Maluku. Mengingat 

lahan sagu belum disurvei secara keseluruhan sehingga kedepannya               

luas lahan sagu akan semakin bertambah, kemudian mendirikan                 

lembaga-lembaga penelitian sagu dan yang terpenting mengalokasi APBD 

untuk pos pengembangan sagu. Serta membuka kerja sama dengan sektor 

swasta (pengusaha) dalam meningkatkan industri hilir dan memfasilitasi 

petani untuk kebutuhan teknologi dalam home industri, mengembangkan 

sagu sebagai komoditas pangan yang bergizi, unggul dan keragaman 

produk. Semua ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan, 

keberlanjutan sagu serta meningkatkan PAD kedepannya.  

 

REKOMENDASI 

  Kedepan diharapkan kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan 

pangan sagu tidak hanya menekankan kajian ekonomi semata. Tetapi 

pemerintah daerah perlu memperhatikan pendekatan fenomenologis. 

Dengan kata lain pemerintah perlu menetapkan kebijakan untuk 

melestarikan mitos dan logos tentang sagu sehingga terwujudnya 

sustainable sagu.  

 

 


