
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sagu (Metroxylon spp) yang sebagian besar tumbuh secara alami 

merupakan tumbuhan tropik yang tumbuh secara liar di Indonesia dan memiliki 

multifungsi bagi kehidupan manusia.  Namun demikian, tanaman tersebut belum 

banyak diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia, bahkan 

terdapat kecenderungan populasinya semakin menurun.  Di satu sisi pati yang 

dikandung dalam tepung sagu dapat digunakan sebagai bahan pangan yang 

potensial, di sisi lain dapat juga digunakan untuk bahan baku agroindustri.  Batang 

sagu mengandung banyak pati.  Pati/tepung sagu dapat digunakan dalam industri 

pangan sebagaimana tepung beras, jagung, gandum, dan tapioka.  Di Indonesia pati 

sagu sudah lama dikenal dan digunakan dalam industri kecil dan skala rumah 

tangga.  Di Maluku tepung sagu digunakan dalam industri rumah tangga untuk 

pembuatan kue seperti bagea, serut, sagu lempeng/sagu gula dan lain-lain.  Di 

Jepang, pati sagu dan pati-pati dari sumber lainnya telah digunakan dalam jumlah 

besar pada industri plastik yang dapat terurai, gula cair dan etanol (Bintoro, 2008).  

Lebih  lanjut dijelaskan bahwa para industriawan di Jepang lebih menyukai pati sagu 

untuk pembuatan gula cair karena harganya lebih murah dan bahan bakunya 

berasal dari Asia Tenggara yang letaknya lebih dekat dengan Jepang dibandingkan 

bahan baku dari pati sagu yang diimpor dari Amerika Serikat. 

Seiring dengan beralihnya makanan pokok dari non beras ke beras, maka 

sagu mulai dilupakan.  Sampai saat ini sagu merupakan penghasil karbohidrat yang 

potensial dan sangat tinggi jika dibandingkan dengan tanaman budidaya, namun 
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karena tumbuh secara alami maka banyak tumbuhan tersebut berproduksi jauh di 

bawah kemampuannya bahkan dibiarkan mati tanpa dipungut hasilnya.   

Selama ini banyak areal hutan sagu yang produktif sebagai sumber 

karbohidrat telah dialihfungsikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri 

untuk kepentingan prasarana jalan, pemukiman maupun untuk tanaman lainnya 

dengan biaya infrastruktur yang sangat mahal.  Walaupun demikian tepung sagu 

berperan sangat penting sebagai pangan subtitusi di Kota Ambon pada  saat 

kerusuhan (1999 – 2002), karena kaya akan karbohidratnya.  Hal ini dapat dicermati 

dari efek prebiotik, efek kekenyangan, dan kesehatan yang ditimbulkannya.  Oleh 

sebab itu masyarakat Maluku menamakan sagu sebagai “makanan perang/makanan 

tahan poro (perut)” (Papilaya, 2009). 

Sagu merupakan tanaman penghasil karbohidrat tertinggi persatuan luas.  

Dalam satu batang sagu terdapat pati 200-400 kg.  Pati sagu mengandung 3.69-

5.96% serat pangan (Ahmad et.al, 1999 dalam Papilaya, 2009) dan karbohidrat 

80.35-85.90% (BPOM Ambon, 2007; Depkes, 1995 dalam Papilaya, 2009), 

disamping beberapa nilai gizi lainnya (Tabel 1).  Jumlah karbohidrat yang dihasilkan 

oleh sagu relatif lebih tinggi dibandingkan beras (80.40%), jagung (71.70%), ubi 

kayu (23.70%), dan kentang (23.70%).  Kandungan lemaknya juga lebih rendah 

(0.20 gram) dibanding beras (0.80 gram).  Nilai indeks glikemik (IG) 28, termasuk 

dalam kategori rendah karena kurang dari 55 (Haliza, 2006 dalam Papilaya, 2009). 
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Tabel 1.  Kandungan Nilai Gizi Sagu Dibandingkan Pangan Lainnya 
 

Komposisi Sagu Beras Jagung Ubi Kayu Kentang 
Kandungan Per 100 gram bahan yang dapat dimakan 

Kalori (kal) 357.00 366.00 349.00 98.00 71.00 
Protein (g) 1.40 0.40 9.10 0.70 1.70 
Lemak (g) 0.20 0.80 4.20 0.10 0.10 
Karbohidrat )%) 85.90 80.40 71.70 23.70 23.70 
Kalsium (mg) 15.00 24.00 14.00 19.00 8.00 
Besi (mg) 1.40 1.90 2.80 0.60 0.70 
Teomin (mg) 0.01 0.10 0.29 0.04 0.09 
Niasin (mg) - 2.10 2.10 0.40 1.40 
Vitamin (mg) - 0.00 0.00 21.00 16.00 

Sumber : Direktorat Gizi Departemen Kesehatan (1995) dalam Papilaya (2009) 

 

Di Maluku, produksi pati sagu kering dapat mencapai 345 kg/pohon (Bintoro, 

2008).   Apabila sagu dibudidayakan secara teratur dengan jarak tanam 10 m x 10 m 

maka dalam satu hektar terdapat 100 pohon sagu.  Jika dalam satu pohon terdapat 

300 kg pati kering maka dalam satu hektar dapat dipanen 30 ton pati kering.  

Sedangkan untuk tanaman penghasil karbohidrat lainnya seperti padi menghasilkan 

pati 5-6 ton, jagung 3-4 ton dan ubi kayu 10 ton per hektar.  Pati sagu mengandung 

84.7% karbohidrat yang terdiri atas 73% amilopektin dan 27% amilosa (Wiyono dan 

Silitonga, 1989 dalam Bintoro, 2008).  Sudrajat, 1985 dalam Bintoro, 2008 

melaporkan bahwa tanaman sagu yang diekstraksi dapat mencapai 38.23% dengan 

komposisi 73-86% pati, 0.18-0.22% lemak dan 0.01-0.20% protein.   

Data potensi sagu di Maluku yang terhimpun sebagian belum dapat merinci 

penyebaran dan luas areal dengan tepat.  Sejalan dengan revitalisasi pertanian di 

Maluku, maka diversifikasi produk tanaman pangan antara lain dengan pemanfaatan 

sagu perlu mendapat perhatian.   Menurut Alfons dan Bustaman (2005), potensi 

sagu di Maluku seluas 31.360 ha yang tersebar seperti terlihat pada Tabel 2 dan 

Gambar 1.  
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 Tabel 2.  Luas Lahan sagu dan Daerah Penyebarannya di Maluku. 

No. Lokasi/Kabupaten Luas 
(ha) 

Penyebarannya 
(%) 

1. Seram Bagian Timur 9.250 29,50 
2. Seram Bagian Barat 8.410 26,82 
3. Maluku Tengah 6.425 20,50 
4. Buru 5.457 17.40 
5. Aru 1.318 4.20 
6. Kota Ambon 255 0,80 
7. Maluku Tenggara Barat 245 0,78 

Sumber:  Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku  
              Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Maluku. (2005) 
 
 
 

 

Gambar 1.  Peta Maluku dengan Luas Lahan Sagu dan Daerah Penyebarannya. 
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Berdasarkan Peta Zona Agroekologi Maluku skala 1:250.000, luas areal sagu 

masih dapat dikembangkan hingga 649.938 ha (Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian Maluku 1999). 

Menurut para pakar sagu (Papilaya, 2009), luas lahan sagu terbesar di dunia 

terdapat di Indonesia, yaitu sekitar 2.201.000 ha (51%) yang tersebar dibeberapa 

daerah (Tabel 3). 

 
Tabel 3. Potensi dan Daerah penyebaran serta Kemampuan berproduksi sagu 

di Indonesia. 
 

No. Lokasi Luas 
(Ha) 

Kemampuan Produksi 
(ton) 

1. Papua 600.000 5.400.000 
2. Maluku 94.949 78.862 
3. Riau 51.250 192.752 
4. Sulawesi Utara 23.400 115.485 
5. Sulawesi Tenggara 13.706 38.246 

Sumber: Papilaya, 2009. 

 

Data tersebut menunjukan bahwa, walaupun luas areal lahan sagu Maluku 

lebih luas dari Riau dan Sulawesi Utara, namun kemampuan produksinya lebih 

rendah dibandingkan dengan kedua provinsi tersebut, tetapi prospek dan peluang 

pengembangan sagu baik sebagai bahan pangan maupun sebagai bahan baku 

industri cukup menjanjikan.  

Pengembangan sagu di Maluku bertujuan untuk mengoptimalkan sumberdaya 

sagu dan menjaga pengolahan hasil secara berkelanjutan serta mendorong 

terwujudnya usaha pengolahan sagu yang efisien, efektif dan berdaya saing yang 

didukung oleh subsistem off-farm, terutama pengolahan dan pemasaran hasil, 

industri hilir yang memadai sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi 

semua pihak.   
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Ada berbagai permasalahan dalam pengembangan sagu antara lain yaitu 

kondisi hutan sagu yang tidak teratur dan tersebar, umur masak tebang yang belum 

dapat dikendalikan sehingga eksploitasi hutan sagu dilakukan seperti eksploitasi 

hutan kayu yaitu dilihat dari lingkaran batangnya akibatnya rendemen tepung sagu 

dari waktu ke waktu semakin menurun, dan pengolahan lahan yang belum baik 

(Alfons dan Bustaman, 2005).  Permasalahan lain yang berkaitan dengan usaha 

pengolahan sagu diantaranya termasuk permodalan, teknologi, maupun pasar 

belum optimal dan belum berkesinambungan serta kurangnya tenaga terampil 

dibidang peralatan.  Untuk teknologi pengolahan sagu sebagian besar dalam proses 

pengolahan, petani masih menggunakan cara tradisional yaitu pada sistem 

pencucian, penyaringan, pengendapan, dan penjemuran, sehingga membutuhkan 

waktu dan tenaga yang cukup besar.  Keadaan ini makin diperparah dengan makin 

menurunnya perhatian yang berwenang terhadap pengembangan sagu yang 

ditunjukan dengan makin berkurangnya produksi sagu dari tahun ke tahun.  

Dengan penurunan produksi ini diperlukan suatu strategi pengembangan 

teknologi dan inovasi untuk meningkatkan pengolahan sagu yang berkualitas dan 

memiliki nilai tambah (value added) yang tinggi.  Strategi ini akan mendukung visi 

dan misi pembangungan daerah Maluku yang antara lain mensejahterakan 

kehidupan masyarakat; mendayagunakan keunggulan spesial dan potensi lokal 

diantaranya pembangunan agribisnis sagu.  Oleh karena itu, pengembangan 

kemampuan teknologi dan inovasi pengolahan sagu dilakukan oleh kelompok 

masyarakat diharapkan dapat membantu mengembangkan agribisnis sagu di Pulau 

Ambon. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Dari beberapa hal yang telah dituliskan di atas, terdapat beberapa masalah 

yang teridentifikasi dalam upaya pengembangan teknologi dan inovasi usaha 

pengolahan sagu di Pulau Ambon, antara lain sistem pengolahan sumberdaya 

seperti lahan, permodalan, teknologi, maupun pasar pada pengembangan teknologi 

dan inovasi yang belum optimal dan belum berkesinambungan serta tingkat 

kemampuan petani sagu, kelompok pengolah sagu yang belum profesional. 

Berdasarkan hal-hal tersebut maka beberapa rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pemanfaatan komponen teknologi dan kemampuan inovasi pada 

unit-unit usaha pengolahan sagu di Pulau Ambon? 

2. Faktor-faktor apakah yang paling berpengaruh dalam mengoptimalkan 

perkembangan usaha  kelompok pengolah sagu di Pulau Ambon? 

3. Bagaimana merumuskan alternatif strategi teknologi dan inovasi pada kelompok 

pengolah sagu di Pulau Ambon? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian strategi pengembangan teknologi dan inovasi usaha 

pengolahan sagu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di Pulau Ambon, 

adalah sebagai berikut. 

1. Menetapkan status teknologi serta kemampuan inovasi proses dan produk yang 

dimiliki oleh unit-unit usaha pengolah sagu di Pulau Ambon. 

2. Menentukan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap pengembangan 

usaha pengolahan sagu di Pulau Ambon. 
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3. Merumuskan alternatif strategi teknologi dan inovasi yang harus dikembangkan 

oleh kelompok pengolah sagu, untuk memaksimalkan kinerja usaha pengolahan 

sagu di Pulau Ambon. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Memberikan masukan untuk perkembangan usaha kelompok bagi pengolah 

sagu di Pulau Ambon. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah terutama untuk perumusan 

kebijakan pengembangan tahap lanjut dalam mengembangkan teknologi dan 

inovasi usaha pengolahan sagu di Pulau Ambon. 

3. Bagi petani dan kelompok pengolah sagu yang belum terlibat secara langsung 

dalam kegiatan usaha pengolahan sagu, hasil penelitian ini diharapkan 

memberikan informasi mengenai manfaat dan nilai tambah serta pengetahuan 

tentang pengembangan teknologi dan inovasi usaha pengolahan sagu. 

4. Bagi para peneliti lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

sebagai referensi untuk melakukan penelitian lanjutan. 

 
1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada unit-unit pengolahan sagu milik masyarakat di 

desa penelitian yaitu desa Waai, desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten 

Maluku Tengah dan Desa Hutumuri Kecamatan Lei Timur Kota Ambon Provinsi 

Maluku. 
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