
1.1. Latar Belakang 

Sektor pertanianlkehutanan menjadi harapan besar bagi bangsa Indonesia dalam 

upaya menghadapi krisis pangan dan krisis ekonomiyang tejadi saat ini. Krisis pangan 

yang tejadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan 

penduduk, peralihan fungsi lahan dari lahan proaukti menjadi areal non produktii, 

adanya bencana dam, serangan hama penyakit dan belum optimalnya usaha diversifikasi 

pangan non beras. 

Sumberdayz dam dan sektor agribisnis di Indonesia memberikan peran yang 

sangat penting bagi kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dalam rangka 

menciptakan ke:Aanan pangan yang berkelanjutan (sustainable), peiL aiiringi upaya 

diversifika~i pangan bahan baku domestik (penga:ekaragaman je6s r~~ghas i l  

karbohidrat dan sayuran). Upaya untuk optimalisas1 program diversiiikasi pangan non 

beras tersebut pemerintah telah mengeluarkan Inpres nomor 20 tahun 1979 dan 

Keppres nomor 04 tahun 1980. Dalarn hal ini perlu optimalisasi pemanfaata 

sumberdaya yang ada seperti petani (sumberdaya manusia), lahan, iklim, biologi, 

gpnetik dan teknologi. 

Sala satu komoditas non beras yang berpotensi untuk penghasil karbohidrat 

adalah sagu. Sagu merupakan sumber karbohidrat yang tinggi (84.7 % dari bahan) 

d'iarapkan dapat sebagai salah satu pengganti beras. Penyebaran tanaman sagu 

terdapat di lahan basah yang tersebar hampir di semua propinsi mulai dari Irian Jaya 

sampai Aceh. Data luas areal sagu sampai saat ini masih belum ada data yang pasti. 
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Namun demikian diperkirakan pada tahun 1980-an areal sagu seluas 1,500,000 Ha. 

Areal lahan basah untuk tanaman sagu cenderung semakin berkurang oleh adanya 

kegiatan pembangunan untuk perkebunan, perladangan dan pemukirnan. Pada tahun 

1995 luas areal tanaman sagu di Indonesia menjadi 1,111,280 Ha (BPPT, 1995). 

Produktivitas sagu per hektar per tahun dapat mencapai 18 ton sagu basah, 

sehingga potensi produksi sagu di Indonesia saat ini sebesar 20 juta ton sagu per tahun. 

Menurut Suryandari dan Pranolo (1988) dari hasil panen 1 hektar sagu per tahun dapat 

mencapai 40 juta kilo kalori. Dengan demikian setiap tahumya dari potensi luasan 

sagu yang ada dapat dihasilkan 16.94 juta ton karbohidrat atau setara 44 juta kilo 

kalori. Konsumsi sagu nasional jika diband;n_okan dengan konsumsi beras sangat kecil 

hanya sekitar 0.19 % (BPS, 1993). i 

E : 
I Besamya potensi scgu tersebut memberikan peluang untuk peni?gkata,i industri [ 

pengolah sagu, yang saat mi umumnya masih terbatas pada pengolahan tepung sagu 

secara tradisional sampai semi mekanis, dengan skala usaha mulai dari 100 ton sampai 

1,650 ton sagu basah per tahun (Yacob, 1996). 

Di antara wilayah yang memiliki lahan basah dengan potensi tanaman s a p  yang 

cukup luas adalah pulau Siberut yang terletak kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera 

Bda;. Marl  Siberut merniliti b e b ~ q :  ekosistec darat yang berdasarkzz @a 

vegetasi dominan meliputi a) hutan dipterocarp primer, b) hutan campuran primer, c) 

hutan dipterocarp regenerasi bekas tebangan Isekunder, d) hutan rawa air tawar, e) 

hutan bakau, f )  rawa sagu, dan g) vegetasi pesisii (hutan pantai). Luas areal sagu di 

pulau Siberut sekitar 43,937 Ha (26.59 % dari luas lahan) merupakan potensi yang 

cukup penting mengingat bagi masyarakat setempat sagu merupakan makanan pokok. 
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Di lain pihak sagu dapat dimanfaatkan sebagai bahan industri  pang^ f m a s i  maupun 

industri kimia. 

Hasil survei dan pemetaan pada Proyek Konservasi Alam Terpadu di Siberut 

yang diiaksanakan oleh PT Citra Permata Eka Pratama bekerjasama dengan LIP1 

(1994), ketersediaan sagu sebagai bahan makanan pokok di pulau Siberut sebenarnya 

akan mampu menunjang kebutuhan hidup masyarakat Siberut. Namun demikian upaya 

pengembangan sagu di pulau Siberut masih belum memadai karena budidaya tanaman 

sagu sama sekali tidak dilakukan masyarakat Siberut, saat ini masih bersifat eksploitatif. 

Untuk menghmdari habisnya sagu sesuai perkembangan penduduk di Siberut, budidaya 

sagu perlu diikuti dengan peremajaan yang berkelanjutan (Sunarto, ranpa C~hun). 

Pemanfaatan sagu di pusat-pusat pertumbuhan s a p  (termasuk Siberut) 

umumnya masih terbetes peda pemanfaatan tepung . s a p  untuk M a n .  pangan 

tradisional yang diproduksi dalam skala industri kecil. Padahal pemanfaatan sagu tidak 

terbatas hanya untuk bahan pangan tradisional tetapi dapat dijadikan bahan baku 

berbagai macam industri seperti sebagai bahm perekat, energi, makanan ternak, sebagai 

penghasil dextrin untuk bahan industri kosmetik, farmasi dan pestisida, sebagai 

penghasil etanol yang dimanfaatkan untuk bahan industri kirnia dan sebagainya 

(Haryantc! dan Pangloli, 1994). Pengembangan sagu sebagai bahan pangan non beras 

seharusnya meningkat dengan telah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 

20 tahun 1979 dan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 04 tahun 1980. 

Kenyataannya pengembangan sagu masih belum seperti yang diharapkan. 

Menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 407Kpts-W93, tanggal 

10 Agustus 1993 sebagian lahaii di pulau Sibemt yaitu seluas 190,500 Ha (1,905 km2) 
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ditetapkan sebagai Taman Nasional Siberut. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 

tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebuah 

Taman Nasional merupakan kawasan konservasi dengan ciri khas tertentu baik di darat 

maupun di perairan, yang mempunyai kngsi ganda yaitu perlindungan sistem 

penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta 

pelestarian pemanfaatan sumberdaya dam hayati dan ekosistemnya, yang dikelola 

dengan sistem zonasi, dan d i i a a t k a n  bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, kebudayaaq rekreasi dan wisata dam. Dengan demikian pengembangan 

sagu untuk kegiatan agribisnis di Siberut dapat dilaksanakan pada daerah diluar 

kawasan Taman Nasional dan daerah penyangga (di sekitar) Taman Nasional Siberut. 

Upaya pengembangan sagu di pulau Sibenlt diharapkan dapat memberikan 

manfaat ganda haik kepada masyarakat Siberut, pemei,;ltah maupun pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholder). Bagi masyarakat Siberut, sagu sampai saat ini 

merupakan makanan pokok penduduk sehingga ketersediaan batang sagu merupakan 

suatu keharusan. Sepanjang tidak adanya perubahan makanan pokok dari sagu 

menjadi beras, maka eksistensi tegakan sagu di Siberut perlu dipertahankan sepanjang 

masa. 

Daiam sistcrn agibisrris secara operasional terdapat 5 (lima) komponex utama 

yang perlu diperhatikan, yaitu (1) kelembagaan di bidang penyaluran sarana produksi, 

(2) kelembagaan di bidang usahatani, (3) kelembagaan di bidang pasca panen, (4) 

kelembagaan di bidang industri hilir dan (5) kelembagaan di bidang pemasaran hasil 

(Adjid, 1998). Dengan adanya pengembangan agribisnis sagu di Siberut, maka akan 

mendorong berkembangnya kelirna komponen agribisnis tersebut. 
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Dalam pengembangan agribisnis s a p  di pulau Siberut tidak dapat terlepas dari 

peranan ibukota propinsi (Padang). Karena selama ini tingkat ketergantungan 

perekonornian Siberut terhadap Padang cukup tinggi. Ketersediaan sarana 

transportasi, penyediaan tenaga kerja (SDM), pasar dan sarana prasarana penunjang 

lainnya menjadi sangat penting dalam upaya pengembangan agribisnis sagu tersebut. 

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka perlu diakukan perencanaan jangka 

panjang pengembangan sagu di pulau Siberut sehingga mampu memenuhi kebutuhan 

pangan bagi masyarakat lokal maupun bahan iindustri dengan tetap mempertahankan 

pelestarian lingkungan . 

1.2. Identifikasi BIasalah 

Pengembangan sagu oleh masyarakat Sibemt saat ini sebenamya tidak / Mum 

menggaiiggu daya duk~ilg sumberdaya dam. Namun seiring dengan kebutuh:: s a p  

oleh pabrik sagu yang ada karena tidak memilii kebun sagu sendiri serta perkiraan 

pesatnya peningkatai penduduk Siberut, maka akan memperngaruhi keseimbangan 

produksi sagu. Dalam jangka panjang dimungkinkan terjadi eksploitasi besar-besaran 

terhadap sagu dan penebangan sebelum waktunya juga dapat terjadi. Apabila 

persediaan sagu berkurang, diiawatirkan akan te rjadi pergeseran konsumsi dari sagu 

ke berss, smentara daya beli masyarakat reek!. He! ;~ dapat mengakibatkec 

terjadinya perubahan struktur komponen keanekaragaman hayati yang ada dalam 

ekosistern tergantung daia dukung sumberdaya alam s a p ,  dan akan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan mengganggu sumberdaya dam yang 

berada di dalam kawasan Tarnan Nasional Siberut. 
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Dalam rangka mencegah adanya perubahan hutan yang akan mengakibatkan 

keseimbangan ekologi, maka eksploitasi sagu harus mempertimbangkan daya dukung 

sumber daya alam sagu yang ada. Untuk itu diperlukan strategi pengembangan 

agribis~s sagu terpadu yang dapat menunjang upaya pelindungan dan konservasi dam 

secara berkelanjutan, dan dapat meningkatkad. kesejahteraan masyarakat terutama di - .  

daerah penyangga. Agribisnis sagu dari hulu ke hilir yang meliputi kegiatan budidaya 

tanaman, panen dan pengolahan serta pemasarannya merupakan salah satu upaya yang 

merniliki peluang yang besar dan potensial. 

Saat ini konsumsi masyarakat Siberut terhadap sagu sangat tinggi (sebagai 

makx,?l-n pokok), selain itu sagu juga diianfaatkan untuk makar.:~ temak 

Penanganan sagu oleh masyarakat siberut mash sangat sederhana (tr~disional), dimana 

liibah padat untuk makanan temak (babi, ayarn dan itik) dan limbah cairnya dibuang 

begitu saja, sehingga mengakibatkan poiusi air di daerah sekitarnya. bedangkan air 

sungai mash dimanfaatkan sebagai sumber minum, mandi dan cuci bagi penduduk. 

Karena pengembangan agribisnis sagu secara berkelanjutan, diperlnkan penanganan 

yang tepat yang menyangkut peningkatan teknologi, ekonomi (upaya peningkatan 

pendapatan dengan adanya nilai tambah produk sagu), peningkatan pangsa pasar yang 

leoih potensial dunasa mendatan3 serta upaye pelestarian lilgLrmgan. Tar,alar, s a g  di 

Siberut, selain bermanfaat bagi penyediaan bahan pangan (karbohidrat), dapat pula 

berpotensi untuk konservasi tanah dan air, mengingat perakaran tanaman sagu yang 

cukup rapat dan kuat. Dengan demikian aspek kelestarian sumberdaya alam dapat ikut 

terjaga. TJntuk itu diperlukan rencana strategis bagi gengembangan sagu terpadu 

tersebut. Keterbatasan yang diidapi masyakarat di wilayah Siberut dalam 

http://www.mb.ipb.ac.id



pengembangan agribisnis sagu antara lain :dm prasarana transportasi (aksesibiitas) 

masih kurang memadaipendidikan, pengetahuan dan keterampilan bisnis relatif 

rendahdan prasarana kelembagaan mash belum memadaiterhadap sumberdaya dam dan 

hutan sangat tinggi, tetapi kesadaran tentang upaya konservasi sumberdaya dam masih 

rendah dalam permodalan usaha 

Agar dapat bersaing di pasar global dalam rangka menyongsong AFTA 2003 

dan APEC 2020, maka diperlukan suatu peromusan keunggulan komparatif dan 

kompetitif yang d i i i  dibandiigkan dengan pesaing dari luar Siberot bahkan luar 

negeri. Namun demikian lingkungan ekstemal merupakan ligkungan yang sulit diduga 

dan sulit untuk dikontrol perubhannya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan 

hams dapat membuat perencanaan dan mengatur strategi yarlg tepat dalam 

mengembangkan agribisnis s a p  serta menghadapi segala kemunfinan yzzg akan 

te rjadi di masa mendatang 

Selain itu dalam rzngka perencanaan strategis pengembangan agribisnis sagu di 

Siberut, pada hakekatnya strategi yang diterapkan hendaknya dapat diharapkan akan 

menyelesaikan permasalahan yang mendasar yang bertitik tolak pada kepentingan- 

kepentingan yang hams dipenuhi secara terpadu yaitu antara lain peningkatan taraf 

hidu;, masyar~w. pdau Siberut umumnya dan masyarakat dserh  penymgga TN 

Siberut khususnya sumberdaya komoditi sagu secara optimal dan berkelanjutan, 

terjaganya kelestarian lingkungan . 

1.3 Rumusan Masalah 

Dalam rangka upaya pengembangan agribisnis sagu di Siberut, terdapat hal-ha1 

penting yang hams dipenuhi secara terpadu yakni (1) peningkatan taraf hidup 
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masyarakat Siberut (daerah penyangga), (2) pemanfaatan sumberdaya alam sagu secara 

optimal dan berkelanjutan, dan (3) pelestarian ekosistem sagu di lahan basah.ini 

pemanfaatan sagu di Siberut masih diiakukan secara tradisional dan hampir tidak ada 

upaya budidaya, dan masih berpedoman pada keseimbangan ekologis. Namun seiring 

dengan meningkatnya jumlah pendafang dan sarana perhubungan serta banyaknya 

infomasi dari luar yang masuk, maka akan mengakibatkan. perubahan pola hidup 

masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap produk 

domestik maupun dari luar akan meningkat. Apabiia tidak segera diantisipasi dengan 

peningkatan produktivitas sagu, perubahan diiaksud tersebut di atas akan 

mengakibatkan intensitas eksploitasi sagu meningkat dan keseimbangan sumberdaya 

alam sagu akan terancam.d&i permasalahan di atas maka sebagai langkah awal adalah 

perlu adanya penataan kawasa? / pengaturan tata ruang yang dapat mengakomodasikm 

kepentingan-kepentingan lahan sagu untuk pengembangan agribisnis s a p .  Sebagai 

langkah antisipatif, maka pemerintah dalam penetapan kawasan Taman Nasional 

Siberut, membagi peruntukan lahan ke dalam sistem zonasi (inti, pemanfaatan 

tradisional, perkampungan dan pemanfaatan intensif)., dalam upaya pengembangan 

agribisnis sagu terpadu di pulau Siberut ini, permasalahan yang perlu dipertimbangkan 

dapat d i i c i  rnenjadi beberapz pertanyam berihit : 

(1) Sejauh mana potensi sagu yang ada di Siberut dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat Siberut dan kebutuhan industri sagu di Siberut serta di luar Siberut 

(2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala serta peluang dalam 

pengembangan agribisnis sagu di Siberut 
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Bagaimana strategi pengembangan agribisnis sagu di Siberut yang diiakukan 

untuk mengimbangi permintaan pasar lokal, regional bahkan internasional. 

Langkah apa saja yang perlu diiakukan agar pengembangan agribisnis sagu 

dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Siberut (lokal) 

maupun regional. 

Kawasan mana saja yang perlu penataan zonasi dengan pembentukan zona sagu 

sebagai pengembangan daerah penyangga Taman Nasional Siberut 

Altematif dan sasaran program jangka pendek dan jangka panjang apa dm 

bagaimana yar.2 perlu dilakukan dalam rangka perencanaan stratzgis 

pengembangan agribisnis sagu di Siberut 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebhgci berikut 

Menganalisis potensi sagu dalam pemenuhan permintaan 

Melakukan identifikasi liigkungan internal dan eksternal yang dihadapi dalam 

pengembangan agribisnis sagu di pulau Siberut 

Menentukan strategi pengembangan a@bisnis sagu di Siberut 

Merekomendasikan altematif strategi pengm-bangan agribisnis sagu yang ber- 

heIa~1.rltan bagi pemcrintah (Taman Iiasional, Ceparremen Kehutanan d;? Per- 

kebunan, Bappeda) maupun pihak yang berkepentingan lainnya (stakeholder). 

Sedangkan manfaat / kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : 

Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar menangani 

permasalahan bisnis di lapangan, mendiagncsis masalah-masalah tersebu: ?an 
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bidang manajemen hngsional tertentu 
t 
:. 

2. ' Menambah khasanah ilmiah dan informasi bagi dunia akademis d m  perguruan [. 
. . 
/ .  . . . 

tinggi Menarnbah khasanah ilmiah dan informasi bagi dunia akademis dan . . 
& 

perguruan tinggi a 
K 
% 3 .  Sebzgai bahan masukan pertimbangan / acuan pemerintah khususnya 2., .X 

% 
i:: 
?; 

Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Bappeda (Pemda) dalam perencanaan *. . , 

pengembangan agribisnis sagu di pulau Siberut. 

- ,  

1.5. Ruang Lingkup 
F 

. . 
Penelitian difokuskan pada pengkajiaz kor.:isi internal dan eksternal pulau 5: 

t- 
$: 

Siberut dalam rangka mengetahui posisi Siberut saat ini untuk merencanakan E. 
E 

pengcinbangan a.gibisnis sagu dalam jangka waktu 5 tahun. t 
f: g, 
6 
t: 
6: 
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