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Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan YME, ditengah bencana nasional akibat
pandemi covid 19, telah dapat diselesaikan buku saku menanam
sagu, merestorasi gambut. Buku ini disusun sebagai langkah untuk
melengkapi usaha bersama membangkitkan komoditi sagu dengan
berbagai tujuan terutama menjaga hutan gambut, memulihkan
gambut agar tetap basah, kesejahteraan masyarakat dan pencapaian
ketahanan pangan.
Sudah banyak diketahui berbagai manfaat dari tanaman sagu,
namun hingga saat ini belum dapat berkembang secara maksimal.
Buku saku ini, membantu kita memahami hal-hal praktis
membubidayakan sagu dan inovasi pengembangan alternatif usaha
lainnya.
Ditengah ancaman perubahan iklim, tanaman sagu, sebagai
tanaman lokal ekosistem rawa gambut, telah terbukti mampu
bertahan hingga sekarang, dan mampu menjaga ekosistem gambut
tetap basah, hidup saling melengkapi nutrisi bersama pepohonan
hutan.
Buku saku ini, masih jauh dari sempurna, masukan dan kritik guna
menyempurnakannya sangat dinantikan. Semoga bermanfaat, kita
berdoa pandemi covid 19 segera berakhir dan kita mampu terus
mengupayakan kebangkitan komoditi sagu baik aspek hulu dan
hilirnya. Amin YRA.
Dr. Haris Gunawan
Deputi Penelitian dan Pengembangan
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I

ndonesia mempunyai luas lahan gambut 13,9 juta hektar terluas di
negara tropis. Lahan gambut di Asia Tenggara mempunyai nilai
keanekaragaman hayati yang tinggi dan dikenal sebagai habitat flora
dan fauna yang spesifik bernilai ekonomi tinggi, seperti ramin
(Gonystylus bancanus), jelutung rawa (Dyera lowii), meranti
(Shorea spp), orang utan (Pongo pygmaeus), dan lain-lain. Selain
itu, penting terkait kemampuan menyimpan air dan karbon (Setiadi,
2015).
Sagu merupakan tanaman asli Indonesia, tersebar di Papua, Papua
Barat, Maluku, Maluku Utara, Riau, Sulawesi, dan Kalimantan.
Potensi produksi sagu dapat mencapai 20–40 ton pati kering/ha per
tahun apabila dibudidayakan dengan baik. Pati Sagu selain dapat
digunakan sebagai makanan pokok yang potensial, dapat pula
dijadikan bahan baku agroindustri misalnya bahan baku penyedap
makanan (monosodium glutamate), Asam laktat (bahan baku plastik
yang dapat terurai), gula cair (high fructose syrup) dan bahan baku
energi terbarukan (Permentan 134, 2013).
Selain itu, sagu menghendaki lahan yang basah sehingga air yang
berada di lahan gambut akan dipertahankan. Penggunaan lahan
gambut untuk pembudidayaan sagu akan menjaga kelestarian
gambut karena sagu memerlukan kadar air tanah yang tinggi dan
berproduksi dengan baik dalam keadaan tergenang (Bintoro et
al.,2010).
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Tujuan

Buku Saku BERTANAM SAGU MERESTORASI GAMBUT ini
dimaksudkan untuk panduan bagi petani, petugas lapang dan
pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan budidaya
tanaman sagu di lahan gambut basah secara baik. Manfaat yang
diharapkan meliputi:
1. Memberikan pengetahuan praktis yang bisa diterapkan pada
budidaya sagu, berbagai inovasinya dan
2. Pengembangan teknik budidaya sagu dengan memperhatikan
neraca air, yang dapat memitigasi resiko kerusakan berlanjut
ekosistem rawa gambut.
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Kesesuaian Syarat Tumbuh Sagu dengan Tujuan Restorasi
Gambut

Sagu yang dikenal secara luas adalah produk akhir dari hasil
pemerasan tual sagu, dari jenis palem (jenis tanaman seperti
kelapa). Di Indonesia, sagu tersebar dari daerah dataran rendah
hingga tinggi (rentang geografis yang luas), tetapi sagu lebih sesuai di
rawa (lihat lampiran 1 dan lampiran 2). Sehingga, budidaya sagu
sangat sesuai untuk dikembangkan sebagai bagian dari restorasi
rawa gambut. Kesesuaiannya pada lahan rawa gambut yang lembab,
basah, hingga tergenang menjadikannya sesuai dengan tujuan
restorasi gambut secara hidrologi.
Potensi Pengembangan Sagu di Riau Masih Luas dan Sesuai
Kearifan Lokal

Sagu tersebar luas di Papua dan Riau. Buku ini adalah buku saku
bertanam sagu di Riau, maka penulisan dan gambaran akan
dikhususkan untuk perluasan budidaya sagu di Riau. Mengapa di
Riau? Karena sebagai salah satu provinsi prioritas, dan khususnya
Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kabupaten utama target
restorasi memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sagu,
revitalisasi ekonomi berbasis komoditi ramah gambut dan dukungan
kearifan serta pengetahuan lokal. Lebih spesifik lagi, di Kecamatan
Tebing Tinggi Timur terdapat potensi sagu yang luas, baik milik
perusahaan dan masyarakat.
Berdasarkan indikator Peta Indikatif Restorasi Gambut, dengan
empat klasifikasi prioritas restorasi, maka diperoleh sebaran potensi
pengembangan sagu di Provinsi Riau seperti pada Gambar 1.
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Pengembangan Sagu Berkearifan Lokal Berpotensi Ekonomi

Berkearifan lokal artinya sesuai dengan kondisi lokal dan tidak
bersifat intensif/monokultur, dengan pengembangan komoditas
lainnya yang ramah gambut (tidak memerlukan drainase atau kanal
dan tidak monokultur). Dengan demikian nilai ekonomi juga
diperoleh dari komoditas lain, seperti pinang, kopi liberika, madu
kelulut, dan budidaya tanaman kayu asli gambut lainnya sehingga
diperoleh manfaat serapan karbon sebagai servis jasa ekosistem .
Menyumbang pada Upaya Pencegahan Perubahan Iklim
dengan Penyerapan Karbon Dioksida

Sagu dapat menyumbang pada upaya pencegahan iklim dengan
penyerapan karbon. Sekitar 240 mt karbon dioksida per hektar per
tahun. Potensi sagu menyerap karbon dioksida yang sudah
diestimasi di Papua dan Papua barat, adalah 1,262,289,120 mt
karbon dioksida dari 5,259,538 ha (Bintoro, Nurulhaq et al. 2018).

Sagu adalah tanaman yang secara ekonomis menguntungkan,
ramah lingkungan, dan mendukung sistem agroforestri yang mapan
secara sosial (Flach, 1997). Tanaman ini kokoh, mampu bertahan
pada lingkungan di mana tanaman lain tidak, seperti pada rawa, pada
lahan gambut dengan pH rendah, pada lahan tergenang, bahkan
pada lahan bersalinitas tinggi (Flach & Schuiling, 1989). Pohon ini
tahan banjir, kekeringan, api dan angin kencang. Sistem perakaran
yang berserat mampu menahan mineral, menahan polutan,
kontaminan, dan logam berat. Hutan sagu adalah kolam karbon yang
mampu menyerap karbon dari atmosfer, sehingga menjadi aktor
mitigasi pemanasan iklim (Stanton, 1991).
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Gambar 1. Lokasi indikatif potensi pengembangan tanaman sagu
provinsi Riau (Sumber: Agung, Kedeputian I BRG.)

9

Kondisi Sekarang, Tantangan dan Saran Penyelesaian

Dalam budidaya sagu, perlu mempertimbangkan kondisi yang ada
sekarang, bagaimana tantangannya, dengan saran penyelesaiannya.
Hal-hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kondisi sekarang, tantangan, dan saran penyelesaian dalam
pengembangan sagu (diadaptasi dari Gunawan dan Afriyanti (In
prepration 2019))

eutroﬁkasi

1

Miyamoto, Matsuda et al. (2009) 2Patiware, Osozawa et al. (2015)
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Pemenuhan Syarat Tinggi Muka Air

Sejalan dengan tujuan restorasi gambut dan kesesuaian sagu
dengan TMA yang tinggi, maka lokasi diupayakan untuk memenuhi
syarat minimal TMA yaitu -40 cm di kawasan fungsi budidaya gambut.
TMA di atas -40 cm (semakin dekat ke permukaan masih sesuai
untuk budidaya sagu), untuk kawasan fungsi lindung gambut. Jika
TMA tidak mencapai level tersebut Pembangunan Infrastruktur
Pembasahan Gambut (PIPG) diperlukan, misalnya dengan
penyekatan kanal yang dapat juga bermanfaat untuk transportasi tual
sagu. Kondisi gambut yang lebih basah diperlukan untuk budidaya
sagu yang lebih sehat seperti ditunjukkan pada indikasi gambar 2 di
bawah ini. Gambaran produktivitas sagu pada berbagai TMA terdapat
pada Lampiran 2.

Gambar 2. Budidaya sagu di Tebing Tinggi Timur,
Kabupaten Kepulauan Meranti, yang menunjukkan
bahwa kondisi yang lebih terakses ke air (lebih basah)
memiliki performa tumbuh lebih sehat (Foto: Sigit
Sutikno, 2018)
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Persiapan Bibit Sagu

Persiapan bahan tanam sagu merupakan kegiatan pengadaan bahan
tanaman yang dibutuhkan oleh kebun. Kegiatan tersebut meliputi
seleksi bibit, perlakuan terhadap bibit dan persemaian. Keseluruhan
kegiatan persiapan bibit bertujuan untuk mendapatkan bibit yang
berkualitas baik, bebas dari hama penyakit tanaman sehingga bibit
tersebut dapat ditanam di lapangan dengan persentase hidup yang
tinggi.
Bibit sagu dapat diperoleh dari anakan sagu yang terdapat di alam,
perkebunan masyarakat, atau perkebunan swasta. Anakan
merupakan bagian dari tanaman induk yang mempunyai struktur
perakaran mandiri. Siklus tanaman sagu dari bibit ke bibit dapat
dilihat pada Lampiran 3. Anakan sagu disebut abut. Anakan yang
diambil untuk budidaya sebaiknya seragam. Hal tersebut
dimaksudkan agar anakan sagu memiliki waktu yang tidak terlalu
jauh dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Anakan sagu yang
dijadikan benih diambil dari fase tumbuh sapihan, dengan beberapa
syarat. Diutamakan bibit diperoleh dari lokasi terdekat.
Persiapan pembibitan sagu disajikan pada Tabel 2.
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Tabel 2. Syarat anakan sagu, perlakuan pada calon bibit, dan
indikasi bibit siap tanam (Bintoro, 2018)

Syarat pohon
sagu induk yang
boleh diadopsi
anakannya

Rumpun sagu yang terbukti memproduksi
pati yang tinggi yang dapat ditanyakan
tentunya pada masyarakat setempat di desadesa di atas

aktif
(Gambar 5)

(Gambar 4)
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Gambar 3. Anakan sagu
yang baik untuk
dijadikan bibit
(Sumber: Bintoro, 2018)

Pemindahan ke Lahan

Penanaman sagu untuk tujuan restorasi gambut bersifat tidak
intensif dan tidak monokultur. Sistem budidaya campuran
dipandang sebagai salah satu faktor dalam menjaga keseimbangan
ekosistem. Penamanan sagu di lokasi baru diprioritaskan pada
lahan bekas terbakar (prioritas I). Pada penanaman baru ini pola
campuran palawija, kopi liberika, pinang, perikanan dan peternakan
dapat dilaksanakan. Sedangkan penanaman sagu yang sudah ada,
dapat dikembangkan dengan pengayaan jenis vegetasi pohon
kehutanan asli gambut.

Gambar 6. Tanaman sagu
setelah ditanam selama 2,5
bulan (Sumber: Bintoro,
2018)
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Tabel 3. Teknis budidaya sagu (Bintoro, 2018)

Pengaturan jarak antar barisan yang makin lebar dimaksudkan
untuk penerapan usaha tani lain, seperti penanaman tanaman sela.
Jika rumpun sagu dipelihara dan tidak menyebar masuk ke lorong
“kosong” tersebut, maka dijamin petani tidak akan mengalami
stagnasi pendapatan selama menunggu masa panen. Jika kondisi ini
terjadi di kawasan yang sering tergenang, maka dapat dipilih
alternatif usaha tani yang sesuai dengan kondisi tersebut, misalnya
dengan peternakan itik atau perikanan.
17

Pengembangan sistem usaha perkebunan rakyat seperti ini
sebaiknya didasarkan pada kebiasaan petani setempat yang sesuai
dengan tujuan restorasi gambut. Penggunaan jenis tanaman yang
sudah dikenal dan biasa diusahakan akan lebih meningkatkan
peluang keberhasilan. Jika ditinjau dari aspek agrobisnis, maka
pemilihan jenis usaha tani bernilai ekonomi tinggi dan pangsa pasar
yang jelas sangat perlu dilakukan. Lebih lanjut, alternatif usaha tani
campuran dengan penanaman sagu dibahas pada bab berikutnya.
Pengembangan Budidaya Sagu

Penanaman sagu ini tidak monokultur tetapi bisa dikombinasi
tanaman lain yang tidak ditebang, misal pinang, kopi dan komoditas
bisa hidup di tempat basah/lembab untuk mendukung restorasi
hidrologi gambut dan sesuai untuk pertumbuhan sagu yang baik.
Pengembangan penanaman sagu dibedakan pada sistem campuran
pada penanaman baru dan pengembangan yang sudah ada. Pola
campuran ini harus dibedakan antara gambut fungsi budidaya dan
fungsi lindung. Gambut fungsi budidaya adalah gambut dengan
kedalaman kurang dari 3 meter; sedangkan gambut dengan fungsi
lindung adalah gambut dengan kedalaman 3 m atau lebih atau
gambut yang sudah ditetapkan berfungsi lindung melalu peraturan
pemerintah lainnya, seperti hutan lindung gambut.

Sistem Campuran pada Lahan Gambut Fungsi Budidaya

Pola tanam, jarak dan aturan penanaman varietas pendamping sagu
pada lahan gambut fungsi budidaya dengan tebal <3 m, memiliki
beberapa ketentuan sebagai berikut:


Campuran sagu dengan cabai rawit dan cabai merah besar
memiliki jarak tanam 40 cm x 25 cm.
18

Campuran sagu dengan kangkung memiliki jarak tanam
10cm x 5 cm.
 Campuran sagu dengan semangka memiliki jarak tanam
50 cm x 10 cm.
 TMA maksimal adalah -40 cm untuk mencegah genangan pada
bibit tanaman


Budidaya sagu baru dapat dicampur dengan berbagai usaha tani yang
memberikan nilai ekonomi sebelum tanaman sagu menghasilkan;
dan dapat terus dipertahankan untuk perimbangan keekonomian
dari budidaya sagu.

Gambar 7. Pola integrasi sagu-ternak-ikan-hortikultura (Bintoro, 2018)

Pertanian campuran sagu, kolam ikan dan tanaman hortikultura
pernah dilaksanakan di Kepulauan Meranti pada waktu penelitian
aksi restorasi gambut dalam rangka pengembangan pedesaan
berbasis sagu oleh Bintoro (2018). Disarankan pola pertanian
campuran ini dilaksanakan dekat dengan pemukiman masyarakat,
atau dengan mudah dapat diawasi.
19

Budidaya Sagu, Kolam Ikan dan Tanaman Hortikultra

Pelaksanaan pola campuran sagu, kolam ikan, tanaman hortikultura
dapat dilaksanakan dengan desain pada Gambar 8. Teknis
pelaksanaannya dapat mengikuti prosedur pada Tabel 5.
Gambar 8. Pola budidaya sagu
(a), kolam ikan (b), tanaman
hortikultra yang sesuai untuk
TMA air 40 cm pada fungsi
gambut budidaya (c), dan
kandang ternak itik (d). (Sumber:
Bintoro, 2018)

Budidaya Sagu, Ternak Sapi dan Tanaman Hortikultura

Pelaksanaan pola campuran sagu, ternak, tanaman hortikultura
dapat dilaksanakan dengan desain pada Gambar 9. Teknis
pelaksanaannya dapat mengikuti prosedur pada Tabel 5.

Gambar 9. Pola pertanian campuran sagu, sapi, dan hortikultura
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Tabel 4. Komposisi dan Pertimbangan Teknis penanaman sagu di lahan
gambut fungsi budidaya (gambut dengan ketebalan kurang dari 3 m)
(Bintoro, 2018)

Itik

itik

21

Peternakan itik dapat dilakukan juga dengan anakan itik Day one
Duck (DOD). DOD akan beradaptasi dengan gambut secara perlahan.
Pemberian probiotik dapat meningkatkan kualitas telur menjadi
lebih rendah kolesterol. Penerapan teknik ini telah dilakukan di Desa
Seponjen, Jambi pada penelitian aksi kerjasama BRG dengan
Universitas Jambi tahun 2017-2018.
Budidaya Sagu, Kopi, Pinang, dan Madu Kelulut

Pola budidaya campuran sagu di lahan gambut berfungsi budidaya
(ketebalan kurang dari 3 m) dapat dilakukan dengan penanaman
pinang dan kopi liberika. Bibit pinang terbaik untuk di lahan gambut
varietas Betara yang dapat diperoleh di Desa Bungo Tanjung,
Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bibit kopi
liberika dapat diperoleh dari penanaman kopi terdekat seperti di
Desa Kedabu Rapat, Pulau Rangsang untuk Liberika Meranti. Jenis
bibit kopi liberika lainnya yang dapat dikembangkan adalah Liberika
Tungkal Komposit, yang juga dapat diperoleh di Betara.
Penanaman pinang dan kopi liberika biasanya dilaksanakan pada
budidaya campuran untuk memberikan siklus panen yang
menguntungkan bagi petani. Contohnya di Desa Beram Itam Kanan,
Desa Mekar Jaya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi
Jambi. Kopi liberika membutuhkan naungan untuk pertumbuhannya
yang baik; sehingga naungan pohon sagu dalam jumlah yang
proporsional diharapkan tidak menjadi permasalahan. Sedangkan
pinang adalah jenis palem yang sejenis dengan sagu, sehingga
diharapkan tidak berdampak negatif.
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Syarat penanaman kopi liberika dan pinang secara ringkas
diilustrasikan sebagai berikut:
Tinggi muka air paling rendah 40 cm di bawah permukaan lahan
gambut, dengan tinggi muka air paling tinggi 20 cm di bawah
permukaan lahan gambut (kopi liberika tahan genangan
maksimal 7 hari).
 Penanaman dilakukan di sela-sela jarak tanam sagu


Gambar 10. Setup madu kelulut (foto: Gunawan et al, 2020
dalam publikasi untuk buku bersama BRG, IPS, JPS)

Budidaya madu kelulut dilaksanakan dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
 Koloni lebah kelulut diambil dari batang-batang yang telah rebah
(tidak menebang pohon)
 Batang-batang yang terdapat koloni dipotong kira-kira 40-60 cm
 Dipersiapkan meja kayu yang dilubangi pada bagian yang
bertepatan dengan lubang keluarnya koloni lebah kelulut keluar
dari polok kayu
 Meja kayu tersebut diberikan penutup (Gambar 10).

Sistem Campuran pada Lahan Gambut Fungsi Lindung

Lahan gambut dengan fungsi lindung (ketebalan 3 m atau lebih dan
lahan gambut yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung),
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bernilai ekonomi, maka budidaya sagu dapat dikombinasikan dengan
pohon-pohon asli rawa gambut.
Pohon asli rawa gambut yang dapat di tanam di antara tanaman
sagu sebagai berikut:
 Jelutung rawa
 Ramin
 Selumar
 Pulai rawa
 Bira-bira
 Pasir-pasir
 Balangeran

Pola tanam, jarak dan aturan penanaman varietas pendamping sagu
pada lahan gambut fungsi lindung dengan gambut >3m, memiliki
beberapa ketentuan sebagai berikut:
 Tanaman sagu campuran dengan kopi liberika dan pinang
memiliki jarak tanam sekitar 16 m x 8 m, sekitar 78 tanaman/ ha.
Dalam kasus lain boleh jarak tanam sekitar 10 m x 10 m dengan
kerapatan 100 tanaman/ha.
 Penanaman disarankan pada pagi hari sebelum terik dengan
lubang tanam 30 cm x 30 cm 30 cm dan kedalaman lubang tanam
sudah mencapai TMA.
Bibit pohon asli rawa gambut dapat diperoleh dari anakan alam dari
hutan rawa gambut terdekat dan pembibitan yang ada disekitar
kawasan pengembangan. Di Kepulauan Meranti, misalnya terdapat
di Sendanu Darul Ihsan pembibitan pohon asli rawa gambut oleh
Pusat Studi Bencana, Universitas Riau. Penanaman pohon asli rawa
gambut di sela-sela pokok sagu telah dicontohkan di Desa Lukun
(Gambar 11).
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Gambar 11. Penanaman
pohon asli rawa gambut di
sela batang sagu (Sumber
foto: PSB UNRI).

Pemupukan

Secara alami sagu dapat tumbuh dengan baik. Pemupukan akan
meningkatkan produktivitasnya. Tabel 4 menyajikan saran dosis
pemupukan yang dianjurkan (Miyamoto, Matsuda et al., 2009).
Berdasarkan Flach (1997). Kebutuhan akan nutrisi untuk
penanaman tingkat tinggi, termasuk sagu juga perlu
dipertimbangkan. Sebagai bahan pengayaan, Lampiran 4
menggambarkan kebutuhan unsur hara tanaman tingkat tinggi.
Kebutuhan tersebut dapat diharapkan dengan pemupukan yang
berimbang. Dosis pemupukan ini dipandang mampu meningkatkan
efisiensi penyerapan oleh tanaman dan mengurangi pencuciannya ke
kenal/perairan (Miyamoto, Matsuda et al., 2009)
Saran pemupukan pada Tabel 4 di bawah ini dilaksanakan dengan
cara sebagai berikut:
 3x dalam setahun;
 Dosis pupuk yang direkomendasikan dibagi tiga kali; dan
 Pemberiannya dilaksanakan per pokok tanaman sehingga dibagi
pada pokok tanaman yang ada (Miyamoto, Matsuda et al. 2009).
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Tabel 5. Dosis pemupukan sagu dari Jong 2009 dalam Miyamoto, Matsuda et al.
(2009)

Tahapan pertumbuhan sagu yang sehat dapat dilihat pada Lampiran
5. Secara umum tanaman sagu yang sehat dapat mencapai tinggi
maksimal hingga 25 meter dengan diameter batang 40 cm. Sagu
melewati empat tahap dalam siklus hidupnya. Model pertumbuhan
sagu dikembangkan oleh Flach (1997), dan menurutnya sagu
memiliki siklus hidup 11-12 tahun dari bibit hingga kembali
menghasilkan bibit dalam kondisi ekologi yang optimal.

Pemeliharaan

Pemeliharaan dilakukan dengan penjarangan anakan, pengendalian
gulma dan hama.
Penjarangan Anakan

Tingkat keberhasilan tanaman muda di areal budidaya sangat
dipengaruhi oleh ketersediaan air. Itulah sebabnya, dianjurkan
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penanaman dilakukan saat musim hujan atau tergantung pada
ketersediaan air di lokasi budidaya. Kelebihan dari tanaman sagu
yaitu penanaman hanya dilakukan sekali dan tidak ada istilah
“peremajaan” tetapi pengurangan atau pengelolaan anakan per
rumpun. Jadi, budidaya sagu merupakan usaha tani paling “efisien”
dibanding tanaman tahunan/perkebunan lainnya.
Keberhasilan budidaya sagu ditentukan oleh kemampuan petani
mengendalikan populasi anakan atau tanaman sagu dalam satu
rumpun. Populasi anakan hanya dapat dikendalikan dengan cara
memangkas atau mengurangi jumlah anakan.
Tingkatan fase tumbuh tanaman dalam satu rumpun sagu misalnya
dipertahankan fase SEMAI=3, SAPIHAN= 2-3, TIANG=1-2, dan
POHON=1-2. Keunikan dari tanaman sagu yaitu anakan dalam
rumpun bisa muncul di berbagai arah dan jarak dari pusat rumpun
yang beragam. Jika tidak dikelola dengan baik, maka bukan tidak
mungkin antar rumpun akan saling bertemu, sehingga jika dibiarkan
akan terbentuk kembali kawasan hutan sagu. Untuk mencegah hal
tersebut, maka pengaturan anakan sagu sekaligus diarahkan untuk
tetap mempertahankan area cakupan tiap rumpun. Jika terencana
dengan baik, maka rumpun sagu tidak akan bergeser dari titik ajir
awal penanaman.
Pengendalian Gulma

Pengendalian gulma dilakukan diusahakan 3-4 kali setahun.
Pengendalian gulma dimaksudkan untuk memperkecil persaingan
serapan hara. Pengendalian tersebut dapat dilakukan secara
mekanis (pembabatan) atau menggunakan herbisida.
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Pengendalian Belarak

Belarak adalah pelepah sagu yang sudah kering. Pengendalian
belarak ini perlu untuk mencegah kebakaran. Sifat belarak yang
kering dapat menyebabkan kebakaran di lahan gambut walaupun
gambut di bawahnya basah, seperti yang terjadi di desa Lukun.
Pengendalian dilakukan dengan tidak membiarkan belarak menjadi
kering dan terekspos pada sumber api (misalnya rokok atau
memerun). Belarak dapat sedikit dibenamkan ke air gambut
Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama masih menggunakan pestisida, dilakukan
apabila hama menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan
sagu. Penyakit yang sering menginfeksi sagu adalah cendawan
Cercospora sp. yang menyebabkan bercak-bercak coklat dan
kering pada daun, cara mengatasi dengan sanitasi dan pestisida.
Beberapa hewan yang menjadi hama dan cara penyelesaiannya
dijelaskan pada Tabel 6.
Hama Kumbang Oryces habitatnya berada di tunggul tanaman yang
ditebang, sedangkan pembakaran di lahan tidak diperbolehkan.
Mengantisipasi hal tersebut dalam proses replanting menjadi sagu
disarankan mengantisipasi pertumbuhan hama tersebut di tunggul
tanaman dengan pembersihan. Hama yang lain perlu dikendalikan
dengan melakukan pembersihan berkala, serta pengaturan jumlah
populasi agar tidak terjadi ledakan populasi.
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Tabel 6. Jenis hama di penanaman sagu dan saran penyelesaiannya

L

Pemanenan

Permentan No. 134 tentang Pedoman Budidaya Sagu (Metroxylon
spp) menjelaskan tentang pemanenan yang baik. Setelah
pemeliharaan yang optimal, maka pemanenan diharapkan akan
lebih baik. Pemanenan tanaman sagu memiliki karakteristik visual
yang dapat dilihat langsung. Kriteria tersebut yaitu ukuran batang
dan tinggi terbesar dalam satu rumpun, dan jumlah pelepah daun
berjumlah 3-4 serta belum memiliki bunga. Keterlambatan panen
menyebabkan efek negatif yaitu penurunan rendeman pati yang
sangat tinggi. Di beberapa daerah pengolahan hasil panen sudah
menggunakan peralatan mekanis dan semi mekanis, sehingga
mampu memproduksi pati lebih banyak. Ketidakmampuan petani
atau pemilik sagu seperti contoh di Papua untuk mengolah hasil
panen (empulur) secara mekanis menyebabkan banyak potensi pati
sagu yang terbuang begitu saja.
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Cara Panen
Dengan mempertimbangkan aspek kelestarian dan menjaga
penutupan lahan agar tidak sepenuhnya gundul maka pemanenan
harus memperhatikan beberapa hal seperti berikut:
• Jika tanaman sagu yang ada monokultur (tidak meggunakan
system agroforestri/tumpang sari dengan tanaman lain), maka
sistem rotasi pada suatu hamparan harus diatur agar efek
perubahan lahan terhadap lahan gambut menjadi minimal.
• Dilakukan pembersihan untuk membuat jalan masuk ke
rumpun sagu dan pembersihan batang yang akan dipanen,
sehingga memudahkan pengangkutan hasil tebangan.
• Sagu dipotong sedekat mungkin dengan akarnya. Pemotongan
menggunakan kampak atau gergaji mesin.
• Batang dibersihkan dari pelepah dan sebagian ujung batangnya
karena acinya rendah, sehingga tinggal gelondongan batang
sagu dengan panjang 6-15 meter.
• Gelondongan dipotong menjadi 1-2 meter untuk mempermudah
pengangkutan. Berat 1 gelondong kurang lebih 120 kg dengan
diameter 45 cm dan tebal kulit 3,1 cm.

Teknologi Ekstraksi Pati Sagu

Ada 10 rekomendasi untuk meningkatkan produktivitas ekstraksi
pati sagu. Tujuh dari 10 rekomendasi ini dibuat oleh ahli pati Cecil
(1986) yang bekerja pada perkebunan sagu di Sarawak. Tabel 7
menyajikan saran-saran penerapan teknologi ekstraksi pati sagu.
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Tabel 7. Proses dan saran-saran dalam teknologi ekstraksi pati sagu.

B

2,5
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S

alah satu potensi bahan pangan lokal Indonesia yang perlu
dieksplorasi adalah sagu karena memiliki kadar karbohidrat dan
serat yang lebih tinggi daripada beras (Kam, 1992) serta tidak
berpotensi untuk merusak lingkungan karena mampu beradaptasi
baik di lahan gambut yang basah. Sagu dapat menjadi alternatif
makanan pokok yang dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam
olahan seperti beras sagu, mie sagu, gula sagu, serta dapat
dimanfaatkan menjadi bentuk lain, yaitu bioetanol dan pakan ternak.
Secara umum, bagan pemanfaatan sagu digambarkan pada
Gambar 12.

Gambar 12. Berbagai macam pemanfaatan sagu (Flach, 1983)

Beras Sagu

Sampai saat ini, budaya masyarakat Indonesia untuk memenuhi
kebutuhan pangan adalah dengan mengonsumsi beras. Jika
kebutuhan beras di dalam negeri tidak tercukupi, maka Indonesia
harus mengimpor beras. Oleh sebab itu, perlu adanya alternatif lain
dalam ketahanan pangan nasional secara mandiri. Salah satu
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potensi bahan pangan lokal Indonesia yang perlu dieksplorasi adalah
sagu karena memiliki kadar karbohidrat dan serat yang lebih tinggi
daripada beras (Kam 1992) serta tidak berpotensi untuk merusak
lingkungan karena mampu beradaptasi baik di lahan gambut yang
basah. Sagu tidak memerlukan banyak perawatan asalkan terdapat
air sehingga dapat dijadikan salah satu solusi untuk mencegah
karhutla.
Bagi masyarakat Indonesia, pangan selalu identik dengan beras.
Agar tidak terpusat hanya dengan satu bahan pokok saja, maka beras
pun kemudian dikembangkan dari berbagai macam alternatif bahan
pokok, salah satunya terbuat dari sagu.
Berdasarkan penelitian Hariyanto et al (2017), beras sagu dibuat
dengan bahan campuran pati sagu (90%) dan tepung kacang merah
(10%) menggunakan mesin ekstruder. Beras sagu ini dinilai dapat
menurunkan kadar gula darah dan baik dikonsumsi untuk penderita
pra-diabetes. Kegunaan beras sagu ini dapat diperluas menjadi
pangan kesehatan.

Mie Sagu

Mie merupakan makanan populer yang sering dikonsumsi oleh
masyarakat untuk menggantikan nasi sebagai makanan pokok. Sagu
dapat diolah menjadi mie sagu. Menurut Hariyanto (2011), beberapa
penelitian menunjukkan bahwa pembuatan mie hanya
menghasilkan campuran sagu 60% dan 40 % tepung jagung (Datu et al.
2005), sedangkan menurut Royaningsih dan Pangloli (1988), tepung
sagu sebagai campuran terigu maksimal hanya 30 %. Namun,
menurut Purwani et al (2004) bahwa pembuatan mie sagu
menggunakan proses adonan bubur sagu kemudian dicetak dapat
mencapai bahan baku sagu 100 %.
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Pati sagu
Dipanaskan hingga tergelatinisasi
(terbentuk lem)
Pengadukan hingga kalis dan
dibuat lembaran

Dipanaskan kembali
Penirisan atau penjemuran
Penggilingan atau pencetakan
membentuk mie
Pengeringan

Mie Sagu Basah

Mie Sagu Kering

Gambar 13. Diagram alir pembuatan mie sagu
(Sumber materi: Engelen & Nurhafnita, 2018, dan
foto Nissa Wargadipura, 2017

Gula Cair

Gula cair adalah alternatif pemanis yang rendah kalori dan bersifat
herbal. Pati sagu adalah salah satu bahan pembuatan gula cair.
Pembuatan gula cair dari pati sagu terdiri dari tahapan likuifikasi dan
sakarifikasi. Pembuatan gula cair sagu ini dapat dilaksanakan dalam
skala UMKM.
a) Tahap likuifikasi
Pati sagu dan air dicampur dengan perbandingan 1 kg pati
sagu berbanding 3 L air. Setelah itu ditambahkan enzim alfa
amilase 1 ml/ kg pati, lalu dipanaskan hingga tergelatinisasi
(proses terbentuknya dekstrin).
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b) Tahap sakarifikasi (proses perubahan dekstrin menjadi gula)
Pati telah dimasak didinginkan hingga menjadi 50 °C,
selanjutnya disaring, dan ditambahkan enzim
amiloglukosidase 1 ml/kg pati, dan diaduk hingga mencampur
dengan sempurna. Proses sakarifikasi membutuhkan waktu
24 jam dan menghasilan gula cair dengan kadar kemanisan 60
brix (Bintoro, 2018).

Bioetanol

Potensi lain yang dimiliki oleh sagu dapat dimanfaatkan dalam sektor
energi untuk menghasilkan bioetanol. Menurut Puslitbang
Perkebunan (2013), bioetanol dapat dihasilkan dari tanaman yang
mengandung komponen pati. Bioetanol dihasilkan dari proses
fermentasi dengan bantuan mikroorganisme, yang sering digunakan
adalah Saccharomyces cerevisiae. Bahan baku yang perlu
digunakan untuk membuat bioetanol adalah pati sagu, bahan
mengandung gula (contoh: tetes tebu, nira aren, nira tebu, nira
kelapa, dll), dan bahan berserat atau selulosa (contoh: limbah
pertanian seperti ampas tebu, tongkol jagung, jerami, batang pisang,
serbuk gergaji, ampas tapioca, dll). Jika sagu dimanfaatkan secara
maksimal maka mampu menghasilkan 3 juta kiloliter bioetanol per
tahun.
Pati sagu
Hidrolisis (pemisahan air)
Fermentasi
Distilasi (penyulingan)

Dehidrasi (pelepasan air)

Etanol (±10%)
Etanol (±80%)

Etanol±
(99,5%)
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Gambar 14. materi diagram
alir (sumber: Puslitbang
Perkebunan, 2013)
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Nilai Ekonomi Sagu

Menurut Bintoro et al. (2010), sagu dapat menghasilkan 200-400 kg
pati/pohon. Jika penanaman dilakukan secara intensif dengan
populasi 100-200 pohon/ha, maka dalam satu hektar akan
menghasilkan 30-60 ton pati. Harga jual tepung sagu basah sekitar
Rp3.000.000/ton, tepung sagu kering Rp5.000.000/ton dan gula sagu
Rp18.000/Lt.
Nilai Ekonomi Beras Sagu

Sejak tahun 2014, BPPT telah memperkenalkan inovasi beras sagu.
Beras sagu dibentuk dengan menggunakan teknologi ekstruder agar
memiliki bentuk menyerupai bulir beras. Berdasarkan liputan Dinata
& Pratisto (2017), harga jual beras analog sagu Rp25.000/kg.

Nilai Ekonomi Gula Cair

Dari 1 kg pati sagu diperoleh 1 liter gula cair. Penggunaan enzim alfaamilase sebanyak 1 ml per kg pati. Jika harga 1 kg pati sagu adalah
Rp5.000, biaya enzim sekitar Rp400, dan biaya produksi lainnya
misalnya gas dan air yang dipakai sekitar Rp600; dan asumsi gula
Kristal Rp15.000, diperoleh nilai tambah 3x dari pati sagu.

Nilai Ekonomi Mie Sagu

Sagu memiliki nilai ekonomi yang cukup baik. Sebagai gambaran,
menurut Hariyanto (2011), setiap 1 kg bahan baku sagu akan
diperoleh 5 bungkus mie sagu. Harga mie sagu Rp3.000. Berarti
pendapatan Rp 15.000. Harga 1 kg bahan baku sagu Rp2.000, biaya
proses dan tenaga kerja Rp1.000, biaya kemasan Rp200, biaya
pemasaran per bungkus Rp800. Berarti untuk biaya 1 kg mie sagu
adalah Rp4.000.
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Dengan demikian margin pembuatan mie sagu setiap kg adalah
Rp11.000. Dengan pembuatan mie sagu ini akan diperoleh nilai
tambah 5-6 kali lipat harga bahan baku.

Nilai Ekonomi Bioetanol

Potensi lain yang dimiliki oleh sagu dapat dimanfaatkan dalam sektor
energi untuk menghasilkan bioetanol. Jika sagu dimanfaatkan
secara maksimal maka mampu menghasilkan 3 juta kiloliter
bioethanol per tahun (Santoso, 2017). Diperkirakan 6,5 kg tepung
sagu akan menghasilkan 3,5 Liter bioetanol (Tarigan 2001). Harga jual
bioethanol Rp5.000/liter.
Nilai Tambah Ekonomi Kopi Liberika

Menurut Martono et al. (2020), rata-rata produksi kopi liberika di
Kepulauan Meranti berkisar antara 21,19 – 34,40 kg/pohon/tahun.
Satu kg kopi liberika berkisar antara 129 – 397 biji kopi bergantung
dari besarannya. Harga jual kopi liberika berkisar antara Rp2.500 –
Rp3.000 /kg untuk berat basah (fresh fruit) dan Rp50.000 – Rp55.000
untuk berat kering (dry bean).

Menurut Waluyo et al. (2017), rata-rata produksi kopi liberika di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Jambi) di tahun 2015 dan 2016
berkisar antara 909 gr biji kopi/pohon/tahun atau setara dengan 950
kg biji kopi/Ha/tahun dengan populasi pohon kopi sebanyak 900-1000
pohon/Ha. Satu kg kopi liberika berkisar antara 129 – 397 biji kopi
bergantung dari besarannya. Harga jual kopi liberika berkisar antara
Rp37.000 – Rp38.000/kg.

Nilai Tambah Ekonomi Madu Kelulut

Menurut Tukimun (2018) seorang peternak lebah kelulut di Desa
Tanjung Sari (Riau), rata-rata produksi madu kelulut berkisar antara
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50 kg/panen (musim hujan) hingga 70 kg/panen (musim kemarau)
dengan populasi 500 koloni dalam 2 Ha. Harga jual madu kelulut
berkisar antara RM 50/kg atau sekitar Rp180.000/kg.

Nilai Tambah Ekonomi Pinang

Menurut Suharyon (2018), rata-rata produksi pinang di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat (Jambi) di tahun 2015 berkisar antara 1,43
ton/Ha dengan populasi 1000 tanaman/Ha. Satu kg kopi liberika
berkisar antara 129 – 397 biji kopi bergantung dari besarannya. Harga
jual pinang kering belah Rp10.372/kg.

Nilai Tambah Ekonomi Hortikultura

Nilai tambah ekonomi dari penanaman campuran sagu dan
hortikultura tidak bersifat intensif. Skala penanamannya antara 0,250,5 ha untuk mempermudah pemeliharaan. Dalam skala tersebut
diperkirakan dari dari penelitian Bintoro (2018), dapat diperoleh
pendapatan sekitar Rp.7.000.000 dari cabe rawit 0,36 ha, Rp2.500.000
dari dari cabe merah besar 0,1 ha, 2 periode panen kangkung
diperoleh sekitar Rp5.000.000 dan semangka Rp5.000.000.
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Bahaya Limbah Sagu

Selain aspek pengelolaan tata air untuk penanaman sagu yang
disesuaikan dengan tujuan restorasi gambut yang ramah gambut,
juga penerapan sistem penanaman yang ramah ekologi
dipentingkan. Rendeman sagu yang rendah, dan limbahnya yang
tinggi akan merusak sistem perairan dengan merusak
keseimbangan ekologi akuatik yang selanjutnya menyebabkan
peningkatan konsentrasi unsur N dan P pada perairan yang
menyebabkan berkembangnya alga yang dikenal dengan eutrofikasi.
Eutrofikasi akan menyebabkan lingkungan yang dapat menurunkan
produksi ikan secara alami. Produksi limbah sagu sangat tinggi.
Contohnya di Kepulauan Meranti pada saat sekarang dengan 95
pabrik dapat menghasilkan 1.900 ton limbah basah per hari, dan
sekitar 570 ton limbah kering (Tabel 8) (Ansori 2019). Gambar 15
menunjukkan gambaran polusi limbah sagu ke perairan (Ansori,
2019).

Gambar 15. Limbah sagu yang masuk pada sistem perairan (Sumber: Ansori, 2019)
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Tabel 8. Jumlah limbah basah dan limbah kering dari produksi sagu di Kepulauan Meranti
(Ansori 2019)

Jml
Pabrik
Sagu
95

Jenis
Produksi
Limbah Per Jenis
Sagu
Limbah
Sagu
Limbah 20
Basah
(ton/pabri
k/hari)
Limbah 30% dari
Kering limbah
basah

Total Produksi Limbah
ton/hari ton/bln ton/thn
1900

57.000

684.000

570

17.100

205.00

Pemanfaatan Limbah Sagu

Pengembangan sagu diarahkan pada usaha tani ramah lingkungan
yaitu berbasis pada sistem pertanian organik. Pada kegiatan ini
semua komponen pemeliharaan tanaman, baik sagu maupun
tanaman sela berbasis pada penggunaan bahan organik.
Penggunaan sisa produksi seperti ampas untuk pakan ternak,
biopestisida, pupuk organik untuk mendukung pengembangan
wilayah tanpa limbah serta tanpa bakar. Pemanfaatan seluruh limbah
sagu di Kepulauan Meranti baru mencukupi 9.97% kebutuhan pakan
ternak di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau saja.

Ampas sagu dapat dijadikan sebagai sumber pakan karena
mengandung kadar pati yang tinggi. Kadar pati ini mengandung 90%
karbohidrat, 2-4% protein. Ampas sagu terdiri dari 2% serat kasar
sebesar dan 88% kadar pati. Pemanfaatan ampas sagu sebagai pakan
dilakukan dengan proses fermentasi ampas sagu yang dilakukan
dengan teknologi sederhana mempermudah masyarakat. Ampas
sagu hanya ditambahkan urea sebagai sumber nitrogen dan abu
sebagai sumber mineral. Penambahan urea dan abu masing-masing
1% dari berat ampas sagu yang digunakan.
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embelajaran yang penting untuk dipertimbangkan adalah
perlunya partisipasi sosial para pihak dan masyarakat di tapak
dalam membangkitkan sagu. Hal ini disebabkan oleh teknologi
apapun akan sulit diinternalisasi ke masyarakat tempatan karena
aspek sosio-antro yang berbeda dan mempengaruhi aspek budaya
bertani.
Desa-desa yang telah dicobakan teknologi penanaman sagu pada
buku ini, memiliki respon yang berbeda. Misalnya satu desa dapat
berhasil dengan hortikultura, ikan, dan ternak sapinya; sedangkan
desa lainnya tidak menunjukkan respon yang positif. Masyarakat
dengan budaya Jawa lebih merespon positif dengan pertanian yang
bersifat perlunya pemeliharaan yang intensif; sedangkan
masyarakat dengan budaya Melayu Pesisir yang terbiasa sebagai
nelayan dan mengekstraksi sumber daya alam akan kesulitan dalam
bertani seperti pada masyarakat dengan budaya Jawa.
Budaya menjaga untuk petani jawa di Meranti bisa mengadopsi
misalnya teknologi hortikultura dan ikan, sedangkan masyarakat
melayu lebih cocok untuk menanam dan membiarkan tanamannya
besar. Mungkin ini cocok untuk di penanaman kehutanan pada
penanaman sagu di gambut fungsi lindung. Misalnya di Desa Lukun,
masyarakat yang berpartisipasi pada penanaman pohon-pohon asli
gambut karena menyadari pentingnya kayu di masa yang akan
datang untuk kebutuhan perumahan. Hal ini terbangun karena
persepsi sudah terbentuk sejak masyarakat ada di sana. Sedangkan
sumber pendapatan diperoleh dari pekerjaan lainnya, dalam arti
bahwa penanaman sagu dan pohon asli gambut adalah
simpanan/tabungan bagi mereka.
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LAMPIRAN

57

Lampiran 1. Habitat, Elevasi, dan Jenis Tanah Syarat Tumbuh
Secara umum –(Notohadiprawiro and Louhenapessy 1992)

59

Lampiran 2. Produktivitas sagu pada berbagai genangan dan
TMA–(Notohadiprawiro and Louhenapessy 1992)
No
1
2
3
4
5
6
7

Lama
Ketergenangan
Tergenang Musim Hujan
Musim
Kemarau
12
+ >7 cm
+ > 10 cm
9-12
+ > 50 cm
- < 10 cm
9-12
+ > 50 cm - (10-40) cm
9-12
+ (10
-50) cm - (10-40) cm
6-9
+ >50 cm
- (10-40) cm
6-9
+ (10
-50) cm - (10-40) cm
6-9
+ (10
-50)cm
- (50-100) cm

Produksi
per bata
ng
(kg)
94
192
137
216
348
328
273

(+) Berarti tergenang banjir, (-) berarti TMA di bawah permukaan tanah.
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Lampiran 3. Siklus pertumbuhan sagu dari bibit hingga bibit
(Schuiling and Flach, 1985)
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Lampiran 4. Jumlah unsur hara makro primer dan sekunder dalam
tanaman yang sehat (Flach 1997)
Unsur hara
N
P

Kandungan unsur hara (g)

Pada Batang
590
170

Pada 1 daun
37
6

K

1700

20

Mg

350

7

Ca

860

62

90

Lampiran 5. Fase Pertumbuhan Sagu Setelah ditanam

63

6666

66
66

