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Abstract. Indonesia has a fairly extensive peatlands which is about 20 million hectares, but some of them damaged 
hence it needs rehabilitation efforts. On peatland ecosystem, there is one highly efficient plant i.e sago (Metroxylon 
Rottb) which is potential to produce carbohydrates. Sago plant is capable of producing 15-40 tons of dry starch/ha/year, 
far above the ability of other carbohydrate producing crops like rice, corn, wheat and potato. Sago is a productive annual 
plant. By managing its seedlings, harvesting could be done continuously without replanting, hence it will ensure its 
sustainability. Unfortunately, research on sago’s superior varieties, cultivation technique, post-harvest technology, and 
development of sago’s derivative products are still limited. As a result, the potential of available resources cannot be 
utilized optimally and eventually production of natural forest carbohydrates from sago tree is mostly wasted. This is a 
literature study by using data and information obtained from related institutions and several research institutions. Data 
was analysed by using descriptive qualitative method. Several researches indicate that sago palms grow very well on the 
riverbank, peatlands and waterlogged area which most of other plants could not grow. Sago plants need plenty of water 
and can be grown on peatlands without ground water height adjustment, making it very suitable for the conservation and 
rehabilitation of peatlands. To ensure the success of conservation of natural forest and rehabilitation of peatlands, it is 
necessary to develop sago plantation management systems. Sago plantation industry development is technically and 
financially feasible. Supporting research, especially on the development of sago derivative products with high economic 
value is necessary. It is expected that sago could become prospective commodity to provide raw materials for food, 
renewable energy, and other industries. Those efforts are expected could bring sago to become one of promising  plants 
following success of palm oil. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Lahan gambut mempunyai fungsi dan peranan 
yang sangat penting bagi kehidupan manusia, flora 
dan fauna yang berada diatas dan di sekitarnya. 
Lahan gambut merupakan sistem penyangga 
kehidupan dan berfungsi sebagai pengendali iklim 
global. Sebagai sebuah ekosistem, lahan gambut 
memiliki sifat yang unik menyangkut kematangan, 
warna, berat jenis, porositas, kering tak balik, 
subsidensi, dan mudah terbakar (Tim Pokja 
Pengelolaan Lahan Gambut Nasional, 2006). Lahan 
gambut sulit untuk dipulihkan apabila mengalami 
kerusakan. Oleh karena itu perlu dilakukan 
pengelolaan secara bijaksana. 

Indonesia memiliki lahan gambut cukup luas 
dan diperkirakan sekitar 50% areal lahan gambut 
tropis berada di Indonesia. Sebagian besar lahan 
gambut telah digunakan untuk berbagai keperluan 
terutama untuk lahan pertanian dan hutan tanaman 
industri. Namun dalam proses penggunaannya, 
sebagian tidak memenuhi kaidah-kaidah 
keberlanjutan, sehingga mengalami kerusakan. 

Kerusakan lahan gambut terutama disebabkan oleh 
kegiatan ilegal logging, perluasan areal perkebunan 
dan pengembangan hutan tanaman industri serta 
alih fungsi lahan lainnya  

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran kondisi dan potensi lahan gambut serta 
upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatannya. 
Pembahasan diawali dengan uraian tentang areal 
dan penyebaran lahan gambut, pemanfaatan lahan 
gambut, kondisi pertanaman sagu Indonesia, 
potensi  tanaman sagu untuk konservasi dan 
rehabilitas lahan gambut, Prospek pengembangan 
industry perkebunan sagu dan strategi 
pengembangan industry sagu untuk menjadi 
komoditas strategis mengikuti jejak tanaman kelapa 
sawit.     

 

2. METODE  
 

Penelitian ini merupakan studi literatur dengan 
menggunakan data dan informasi dari berbagai 
sumber antara lain dari Direktorat Jenderal 
Perkebunan, Biro Pusat Statistik, dan Lembaga 
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Penelitian serta publikasi lainnya. Analisis data 
dilakukan secara deskritif kualitatif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Areal  dan Penyebaran Lahan Gambut  

 
Indonesia memiliki luas kawasan gambut 

sekitar 20 juta ha dan merupakan Negara dengan 
kawasan gambut terluas keempat di Dunia setelah 
Kanada (170 juta ha), Uni Soviet (150 juta ha) dan 
Amerika Serikat (40 juta ha).  Namun dari berbagai 
laporan, luas lahan gambut Indonesia sangat 
bervariasi yaitu antara 13,6-26,5  juta ha (Tabel 1).  

 
Tabel 1. Perkiraan luas dan penyebaran lahan gambut 

di Indonesia menurut beberapa sumber 
 

Penulis/ 
Sumber 

Penyebaran gambut (dalam 
jutaan hektar) 

 
Total 

Suma- 
tera 

Kali-
mantan 

Papua Lain- 
nya 

 

Driessen (1978) 9,7 6,3 0,1 - 16,1 
Puslittanak (1981) 8,9 6,5 10,9 0,2 26,5 
Euroconsult (1984) 6,84 4,93 5,46 - 17,21 
Soekardi & Hidayat 
(1988) 

4,5 9,3 4,6 <0,1 18,4 

Deptrans (1988) 8,2 6,8 4,6 0,4 20,1 
Subagyo et al. (1990) 6,4 5,4 3,1 - 14,9 
Deptrans (1990) 6,9 6,4 4,2 0,3 17,8 
Nugroho et al. (1992) 4,8 6,1 2,5 0,1 13,5* 
Radjagukguk (1993) 8,25 6,79 4,62 0,4 20,1 
Dwiyono & Racman 
(1996) 

7,16 4,34 8,40 0,1 20,0 

*  Tidak termasuk gambut yang berasosiasi dengan lahan salin dan 
lahan lebak (2,48 juta hektar)  

Sumber: Najiyati et al. 2005. 

 

Pada Tabel 1 tersebut tampak bahwa data 
luas areal dan penyebaran lahan gambut sangat 
bervariasi dari berbagai sumber. Hal ini terjadi 
karena belum pernah diadakan survey lahan 
gambut di Indonesia secara khusus, intensif dan 
rinci, sehingga data luasan lahan gambut Indonesia 
belum dibakukan (Tim Pokja Pengelolaan Lahan 
Gambut Nasional, 2006). Meskipun demikian, 
berdasarkan data pada Tabel 1 tersebut tampak 
bahwa secara rata-rata penyebaran lahan gambut 
terluas berada di Sumatera, disusul Kalimantan dan 
Papua.  

Data terbaru menunjukkan bahwa Luas lahan 
gambut di tiga pulau besar Indonesia sekitar 15 juta 
ha, tersebar di Sumatra (6,4 juta ha), Kalimantan 
(4,8 juta ha) dan Papua (3,7 juta ha). Provinsi yang 
dominan lahan gambutnya adalah Riau, Kalimantan 
Tengah dan Kalimantan Barat (Syakir, 2016).  

 

3.2 Pemanfaatan Lahan Gambut 
 

Pemanfaatan lahan gambut telah melewati 
perjalanan sejarah yang cukup panjang. Berbagai 
bukti keberhasilan dapat disaksikan antara lain di 

Kecamatan Gambut dan Kertak Hanyar, Kalimantan 
Selatan, lahan gambut menjadi sentra produksi 
padi. Sementara itu, di Siantan, Kalimantan Barat 
dan di Kelampangan, Kalimantan Tengah, lahan 
gambut menjadi sentra produksi sayur-sayuran. 
Kondisi tersebut merupakan buah keberhasilan dari 
kerja keras dengan dukungan pengetahuan dan 
kearifan lokal yang dimiliki masyarakat serta 
dukungan infrastruktur dan ketersediaan pasar yang 
dapat menyerap produk yang dihasilkan petani 
lahan gambut.  

Namun dibalik keberhasilan tersebut, kita 
memiliki catatan hitam dalam sejarah pemanfaatan 
lahan gambut yaitu kegagalan mega proyek sejuta 
hektar lahan gambut Kalimantan Tengah. Suatu 
proyek pengembangan lahan gambut yang awalnya 
memberikan harapan besar bagi masyarakat, tetapi 
kenyataannya telah melahirkan banyak masalah. 
Pada awalnya warga membayangkan di lokasi 
mega proyek akan menjadi kawasan makmur, 
dengan hamparan padi yang menguning, sayuran 
dan hortikultura menghijau serta ribuan ternak dan 
tambak-tambak ikan melengkapi pemandangan 
kemakmuran warga. Tetapi bayangan tersebut telah 
sirna bahkan berbuah malapetaka. Kawasan yang 
tadinya merupakan hutan gambut yang damai, 
menjadi kawasan yang melahirkan persoalan 
lingkungan serius, kebanjiran saat musim hujan dan 
mudah terbakar saat kemarau.  

Akhir-akhir ini pemanfaatan lahan gambut 
telah menimbulkan perdebatan hangat, karena di 
satu sisi merupakan suatu kebutuhan dan mampu 
memberikan keuntungan ekonomi, tetapi di sisi lain 
telah menimbulkan kerusakan lingkungan berupa 
pencemaran udara dari asap kebakaran, 
penyusutan keanekaragaman hayati, kerusakan tata 
air dan peningkatan emisi CO2 yang ikut berperan 
menimbulkan pemanasan global. Namun 
kenyataannya, pemanfaatan lahan gambut telah 
menjadi kebutuhan karena pertumbuhan penduduk 
dan pada beberapa kasus terbukti bahwa lahan 
gambut mampu memberikan kehidupan yang layak 
bagi pengelolanya.  

Bagi sebagian petani Kalimantan Barat, 
pemanfaatan lahan gambut bukan merupakan 
pilihan, tetapi merupakan tuntutan kebutuhan 
karena mereka hidup secara turun-temurun di atas 
lahan gambut dan ada pasar potensial yang sangat 
membutuhkan bahan pangan dan bahan baku 
industri. Mereka mengetahui dan menyadari bahwa 
pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian 
menghadapi banyak kendala dan pemasalahan, 
sehingga memerlukan pengetahuan, ketrampilan, 
dan biaya yang memadai untuk meraih 
keberhasilan. Pengetahuan dan keterampilan tidak 
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terbatas hanya pada karakteristik lahan gambut, 
tetapi juga terhadap pemilihan jenis tanaman, 
pengelolaan lahan, input produksi, dan pemasaran 
produk pertanian yang dihasilkan (Herman et al., 
2011). 

Lebih lanjut menurut (Herman et al., 2011), 
lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan 
Barat memiliki daya dukung yang cukup memadai 
dan petani memiliki ketergantungan yang sangat 
kuat terhadap lahan gambut karena 82,88% 
pendapatan mereka bersumber dari lahan gambut. 
Pada tahun 2008, pendapatan petani lahan gambut 
rata-rata sebesar Rp 3,9 juta/kapita/tahun. 
Pendapatan tertinggi diraih petani karet rata-rata 
sebesar Rp 5,98 juta/kapita/tahun, disusul oleh 
petani sayuran, petani kelapa sawit dan petani 
jagung masing-masing sebesar Rp 3,86 
juta/kapita/tahun, Rp 3,32 juta/kapita/tahun dan Rp 
2,47 juta/kapita/tahun. Tingkat pendapatan petani 
lahan gambut tersebut jauh diatas garis kemiskinan 
berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik Provinsi 
Kalimantan Barat tahun 2008 yaitu sebesar  Rp 1.91 
juta/kapita/tahun. 

Berbagai hasil penelitian di perkebunan kelapa 
sawit lahan gambut menunjukkan bahwa lahan 
gambut tidak kalah produktif dibanding lahan 
mineral. Pengembangan perkebunan kelapa sawit di 
lahan gambut menurut Yudoyono et al. (1987) 
dalam Barchia (2006),  mampu menghasilkan 23,74 
ton tandan buah segar (TBS) per hektar per tahun. 
Lebih spesifik lagi, menurut Wiratmoko et al. (2008), 
kelapa sawit yang ditanam di lahan gambut topogen 
dapat menghasilkan 19,64-25,53 ton TBS/ha/tahun. 
Sebagai pembanding, menurut Lubis (1992),  
pengusahaan kelapa sawit di lahan mineral dapat 
menghasilkan TBS rata-rata mencapai 22-26 ton 
/ha/tahun dengan puncak produksi berkisar antara 
27-32 ton/ha/tahun. 

Konversi lahan lahan gambut beberapa tahun 
terakhir berlangsung relatif cepat terutama karena 
alasan ekonomi. Pada saat ini areal lahan gambut 
diperkirakan sekitar 15 juta ha dan yang masih 
berupa hutan alam, baik hutan primer maupun hutan 
sekunder diperkirakan tinggal separoh dari total luas 
lahan gambut (7,32 juta ha). Sekitar 3 juta ha telah 
dimanfaatkan untuk pertanian, dan sekitar 4 juta ha 
lahan gambut merupakan lahan terlantar yang 
ditutupi oleh  semak belukar (Gambar 1).  

Pada Gambar 1 tersebut tampak sangat ironis 
karena lebih dari 4 juta ha lahan gambut tidak 
produktif berupa semak belukar dan menjadi 
sumber emisi gas rumah kaca serta rentan 
kebakaran. Menurut Syakir (2016), hasil evaluasi 
Badan Litbang Pertanian menunjukkan bahwa 
hampir semua lahan gambut yang terlantar (4,18 

juta ha) tersebut secara agronomis dapat dikelola 
menjadi lahan pertanian produktif, baik untuk 
sawah, tanaman hortikultura semusim, maupun 
tanaman hortikultura tahunan, serta tanaman 
perkebunan (Tabel 1).  
 
 

 
Sumber: Syakir, 2016.  

 
Tabel 2.  Kesesuaian lahan gambut semak belukar untuk 

tanaman pertanian 
 

Pulau 

Luas kesesuaian semak belukar untuk 
(x1000 ha) 

Padi 
sawah 

Horti-
kultura 

Perke-
bunan 

Jumlah 

Sumatera  480  343  266 1,088  
Kalimantan  6  530  475  1,011  
Papua  888  599  187  1,675  

INDONESIA  1.373  1.472  929  3,774  
  Sumber: Syakir, 2016. 

 

Apabila lahan gambut terlantar tersebut 
digunakan untuk pertanian, maka akan memberikan 
dampak positif sebagai sumber pendapatan 
(manfaat ekonomi), mengurangi risiko kebakaran, 
dan menurunkan ancaman terhadap pembalakan 
hutan gambut. Namun permasalahannya, menurut 
Syakir (2016), hanya sekitar 0,34 juta ha (8,9%) dari 
lahan yang berpotensi untuk perluasan areal 
pertanian tersebut  berada di Areal Penggunaan 
Lain (APL), sisanya berada di kawasan hutan yang 
tidak memberikan akses untuk pertanian yaitu 
berupa hutan produksi sekitar 2,59 juta ha (68,7%), 
dan hutan produksi konversi sekitar 0,85 juta ha 
(22,4%).  

Dengan kondisi demikian, salah satu alternatif 
yang memungkinkan untuk memanfaatkan lahan 
gambut terlantar tersebut menurut peraturan yang 
berlaku adalah melalui program rehabilitasi. 
Program rehabilitasi dilakukan dengan 
menggunakan tanaman sagu yang diikuti dengan 
program pengembangan industri perkebunan 
berbasis sagu. Pola ini diharapkan dapat 
menghantarkan tanaman sagu menjadi tanaman 
unggulan untuk menghasilkan berbagai komoditas 
startegis khususnya pangan dan energi masa 
depan. 
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3.3  Kondisi Pertanaman Sagu Indonesia 
 

Berdasarkan data Unit Percepatan 
Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) 
pada 2014, luas lahan sagu dunia mencapai 6,5 juta 
ha, dan seluas 5,5 juta ha pohon sagu berada di 
Indonesia di mana sebagian besar (5,2 juta ha) 
berada di Papua dan Papua Barat. Namun situs 
resmi Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa 
pohon sagu yang hidup di hutan alam mencapai 
1,25 juta ha, dengan rincian 1,2 juta di Papua dan 
Papua Barat dan 50 ribu ha di Maluku (Wasingun, 
2016).  

Lebih lanjut menurut Wasingun (2016), 
tanaman sagu yang merupakan hasil semi budidaya 
(sengaja ditanam/semi cultivation) mencapai 158 
ribu ha, dengan rincian 34 ribu ha di Papua dan 
Papua Barat, 10 ribu ha di Maluku, 30 ribu ha di 
Sulawesi, 20 ribu ha di Kalimantan, 30 ribu ha di 
Sumatera, 20 ribu ha di Kepulauan Riau, dan 10 
ribu ha di Kepulauan Mentawai.  

Pada saat ini, masyarakat baru memanfaatkan 
sebagian kecil dari potensi sumber daya sagu dan 
umumnya berupa kebun sagu yang mereka tanam 
dan dikelola sebagai usaha perkebunan atau hutan 
sagu alami yang dikelola dengan baik agar 
memberikan hasil yang lebih tinggi dari hutan sagu 
alami. Dengan kondisi yang demikian, tampak jelas 
bahwa potensi sumber daya sagu belum 
dimanfaatkan secara optimal. Tanaman sagu yang 
melewati masa kematangannya secara alami akan 
mati dan kandungan pati sagu dalam batang sagu 
akan membusuk dan terbuang percuma.  

Dengan asumsi minimal areal areal hutan 
sagu alami seluas 1 juta ha dan produktivitas rata-
rata 10 ton pati/ha/tahun, maka pati sagu yang 
terbuang percuma mencapai 10 juta ton  per tahun 
dan jika menggunakan data dari UP4B maka pati 
sagu yang terbuang mencapai lebih dari 50 juta 
ton/tahun. Suatu pemborosan sumberdaya yang 
perlu segera dimanfaatkan untuk mensejahterakan 
masyarakat khususnya di sekitar hutan sagu.   

 

3.4  Potensi Tanaman Sagu untuk 
Konservasi dan Rehabilitasi 

 
Untuk mengetahui potensi tanaman sagu 

sebagai basis dalam kegiatan konservasi dan 
rehabilitasi lahan gambut, perlu dilakukan pemetaan 
kondisi hutan sagu dan kondisi lahan gambut. 
Berdasarkan hasil pemetaan tersebut dapat 
diindentifikasi kawasan hutan sagu yang akan di 
kenservasi dan kawasan lahan gambut yang akan 
direhabilitasi berbasis tanaman sagu. Secara 

konnseptual perlu dilakukan kajian untuk menilai 
kelayakannya dari berbagai aspek khususnya aspek 
lingkungan, sosial, dan ekonomi, sehingga dapat 
diketahui tingkat keberlanjutan upaya konservasi 
maupun rehabilitasi yang akan dilakukan. Menurut  
Munasinghe (1993), suatu kegiatan pembangunan 
dapat dikatakan berkelanjutan apabila kegiatan 
tersebut layak secara ekologi (lingkungan), layak 
berdasarkann aspek sosial, dan layak secara 
ekonomi. Berikut akan diuraikan secara singkat 
bagaimana kelayakan tanaman sagu untuk dijadikan 
sebagai basis kegiatan konservasi dan rehabilitasi 
lahan gambut. 
 

3.4.1  Kelayakan dari aspek lingkungan 
 

Tanaman sagu (Metroxylon sagu Rottb.) 
merupakan suatu jenis tanaman yang dapat tumbuh 
pada berbagai jenis tanah, baik yang berdrainase 
buruk mampu berdrainase baik. Tanaman sagu 
sagu mampu tumbuh pada berbagai kondisi 
hidrologi dari yang teremdam sepanjang masa 
sampai ke lahan yang tidak terendam air yang 
sebagian besar tanaman lain tidak mampu tumbuh 
(Bintoro, 2008). Tanaman sagu tumbuh tersebar di 
Kepulauan Nusantara. Labih dari 95% tanaman 
sagu terdapat di Indonesia, Malaysia dan Papua 
New Guinea, selebihnya terdapat pulau-pulau di 
Fasifik, filipina, Thailan dan India (Flach, 1983 
dalam Bintoro, 2008).  

Tanaman sagu dikenal sebagai tanaman 
penimbun (sink) CO2 sehingga menghambat 
pelepasan CO2 di lahan rawa dan gambut (Jong & 
Widjono, 2007). Di samping itu, sagu merupakan 
tanaman tahunan yang sangat produktif, dimana 
dengan mengelola sejumlah anakannya, panen 
dapat dilakukan secara terus menerus tanpa 
penanaman ulang, sehingga budidayanya dapat 
berkelanjutan (Rostiwati et al. 1998).  

Lebih lanjut, menurut Iqbal (2016), 
berdasarkan pengalaman seorang pengusaha 
kilangan sagu (Pak Nong) di lahan gambut 
Kepulauan Meranti, Riau, pohon sagu bisa tumbuh 
bagus di lahan gambut meskipun tumbuh bersama 
tanaman hutan lainnya. Dalam upaya restorasi 
gambut, pohon sagu dinilai cocok untuk terus 
dibudidayakan karena tidak membuat lahan gambut 
kering dan karena dikelola dengan baik sehingga 
dapat meminimalisasi kebakaran hutan. Dibanding 
kelapa sawit, sagu jelas lebih bagus karena tidak 
terganggu oleh ada semak belukar dan tanaman 
sagu tidak perlu menggunakan pupuk karena bibit 
akan tumbuh dengan sendirinya.  

Berdasarkan uraian diatas tampak bahwa 
tanaman sagu layak untuk digunakan sebagai 



Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 Jilid 1: 54-61        ISBN: 978-602-6483-33-1 

 
© 2017. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat 58 

tanaman konservasi dan rehabilitasi lahan gambut 
ditinjau dari aspek ekologi atau lingkungan.  
 

3.4.2  Kelayakan dari aspek sosial  
 

Pada saat ini, tanaman sagu umumnya hidup 
di hutan alam dan baru sebagian yang 
dibudidayakan. Tanaman sagu yang sengaja 
dibudidayakan tercatat sekitar 158 ribu hektar, 
tersebar diberbagai daerah antara lain 34 ribu ha di 
Papua dan Papua Barat, 10 ribu ha di Maluku, 30 
ribu ha di Sulawesi, 20 ribu ha di Kalimantan, 30 
ribu ha di Sumatera,  20 ribu ha di Kepulauan Riau, 
dan di Kepulauan Mentawai 10 ribu ha (Wasingun, 
2016). Hal ini memberikan gambaran bahwa 
walaupun sebagian besar tanaman sagu hidup di 
hutan alam, tetapi sebagian masyarakat sudah 
memanfaatkan dan membudidayakannya. 

Secara tradisional, sagu telah digunakan 
sebagai makanan pokok bagi sebagian besar 
penduduk Indonesia bagian timur yaitu di Maluku 
dan Papua, serta di beberapa wilayah lain seperti 
kepulauan Mentawai, Riau, sebagian Kalimantan, 
dan Sulawesi Tenggara. Daun sagu secara 
tradisional digunakan sebagai atap rumah, 
sedangkan kulit batang sebagai pelapis jalan. 
Secara sosial tanaman sagu sudah merupakan 
bagian sehari-hari dari kehidupan dan budaya 
penduduk di daerah tersebut dan bahkan sagu 
dikatakan sebagai salah satu tanaman pangan 
tertua di dunia (Avé, 1977). Hal ini memberikan 
gambaran bahwa tanaman sagu layak untuk 
digunakan sebagai tanaman konservasi dan 
rehabilitasi lahan gambut ditinjau dari aspek sosial 
budaya. 

 

3.4.3  Kelayakan dari aspek ekonomi 
 
Menurut Ishizaki (2000), tanaman sagu 

berpotensi menghasilkan 250-400 kg pati per pohon 
dan apabila tiap hektar dapat dipanen 100 pohon 
pertahun, maka akan dihasilkan 25-40 ton pati 
kering/ha/tahun. Lebih lanjut menurut Bujang dan 
Ahmad (2000), tanaman sagu mampu untuk 
menghasilkan 24 ton pati/ha/tahun, jauh diatas 
kemampuan tanaman penghasil karbohidrat lainnya 
seperti padi (6 ton/ha), jagung (5,5 ton/ha), gandum 
(5 ton/ha), dan kentang (2,5 ton/ha).  

Menurut Safrizal (2015), pengelolaan dan 
pemanfaatan tanaman sagu yang relatif intensif 
dapat memberikan dampak positif cukup nyata bagi 
masyarakat dan perekonomian daerah di Kabupaten 
Meranti, Provinsi Riau. Pada saat ini Kabupaten 
Meranti diperkirakan memproduksi pati sagu 
sebesar 200 ribu ton/tahun dan merupakan 

penghasil utama pati sagu nasional. Dengan harga 
pati sagu Rp 5.000 per kg, maka uang yang 
dihasilkan mencapai satu triliun per tahun.  Lebih 
lanjut, menurut Iqbal (2016), berdasarkan 
pengalaman salah seorang pengusaha kilangan 
sagu di Kepulauan Meranti yang sudah melakukan 
kegiatan usaha sejak tahun 1955, mengusahakan 
sagu cukup menguntungkan. Berdasarkan data dan 
informasi dapat diperoleh gambaran bahwa dengan 
modal investasi sebesar Rp 250 juta dan modal 
operasinal sekitar Rp 2,5 juta/hari akan dihasilkan 
pendapatan kotor sekitar Rp 4,2 juta/hari atau jika 
beroperasi rata-rata 25 hari/bulan maka akan 
diperoleh pendapatan kotor sekitar Rp 105 
juta/bulan. 

Dari aspek finansial, hasil analisis yang 
dilakukan oleh Samarang (2010) menunjukkan 
bahwa budidaya sagu seluas 96 ha dan pengolahan 
sagu selama 25 tahun, menghasilkan NPV sebesar 
Rp 143,2 juta, IRR = 20% dan B/C = 1,4216.   
Dengan demikian pengembangan budidaya sagu 
dan pengolahannya layak dilaksanakan. Lebih 
lanjut, analisis pengembangan pabrik Bioetanol 
sagu dengan kapasitas 110 KL per hari selama 20 
tahun menghasilkan NPV sebesar Rp 71,2 miliar 
dan IRR sebesar 15,38%, yang berarti 
pengembangan Pabrik Bioetanol juga layak untuk 
dilaksanakan. 

Sementara itu, analisis yang dilakukan oleh 
Bank Indonesia (2014), menunjukkan bahwa  pabrik 
pengolahan sagu, baik kilang sagu basah (sagu 
kotor), maupun kilang sagu kering (sagu bersih) di 
Kabupaten Lingga, Riau mampu menghasilkan 
tingkat pengembalian bunga internal (IRR) masing- 
masing sebesar 43% dan 26,19%. IRR tersebut 
berada diatas bunga pasar, sehingga pabrik 
pengolahan sagu tersebut layak dikembangkan. Hal 
ini memberikan gambaran bahwa tanaman sagu 
layak untuk digunakan sebagai tanaman konservasi 
dan rehabilitasi lahan gambut ditinjau dari aspek 
ekonomi. 

 

3.5  Prospek Pengembangan Industri 
Perkebunan Sagu  
 
Prospek pengembangan industri perkebunan 

sagu sangat ditentukan oleh daya dukung input 
produksi, pola penggembangan usaha, pengelolaan 
kebun dan pabrik pengolahannya, serta pasar 
produk yang dihasilkan. Daya dukung input produksi 
terutama lahan cukup tersedia, tetapi bahan 
tanaman unggul dan infrastruktur tampaknya masih 
menghadapi kendala. Sedangkan pola 
pengembangan usaha dan pengelolaan kebun serta 
pabrik pengolahannya dapat mengadopsi pola 
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usaha perkebunan yang sudah maju seperti 
perkebunan kelapa sawit. Permasalahan utama 
yang akan dihadapi dalam upaya pengembangan 
indusri perkebunan sagu adalah industri hilir turunan 
sagu yang masih balum berkembang dan hal ini 
sangat menentukan daya serap produk sagu yang 
akan dihasilkan.  

Hingga saat ini, tanaman sagu di Indonesia 
baru sebagian kecil yang dimanfaaatkan terutama 
yang sudah dibudidayakan. Sementara, sebagian 
besar areal sagu terutama yang berada dihutan 
alam Papua Barat dan Papua belum dimanfaatkaan, 
sehingga pati sagu yang dihasilkan pohon sagu 
banyak yang terbuang. Pemanfaatan hasil pohon 
sagu berupa pati sagu juga sangat terbatas, dan 
kebanyakan hanya untuk memenuhi kebutuhaan 
pangan tradisional. Padahal pohon sagu dapat 
memenuhi berbagai keperluan hidup manusia 
(Gambar2). 

Pada saat ini, pabrik pengolahan sagu 
disentra-sentra produksi sagu seperti di Kabupaten 
Meranti dan Kabupaten Lingga di Riau serta 
beberapa daerah lainnya seperi di Kalimantan 
Selatan, Sulawesi, Maluku, Papua Barat, dan Papua 
umumnya berskala kecil sampai menengah dengan 
produksi 10-100 ton pati sagu perbulan.  Pabrik 
sagu berskala besar dan komersil di Indonesia saat 
ini ada tiga buah yaitu PT Nasional Sagu Prima 
(NSP) di Kabupaten Meranti, Riau, pabrik 
pengolahan sagu milik PT Austindo Nusantara Jaya 
Tbk (ANJT), dan PT Perhutani di Sorong Selatan 
dengan kapasitas masing-masing 100 ton pati/hari 
atau 30.000 pati/tahun. Tetapi kapasitas produksi 
terpakainya masih rendah karena sebagian baru 
memulai produksi (Jurnal Asia, 2016, dan Bantolo, 
2014). 

Di sisi lain, pati sagu umumnya hanya 
digunakan memenuhi industri pengolahan sagu 
penghasil makanan tradisional, sementara industri 
pengolahan untuk menghasilkan bioetanol, bahan 
perekat (lem), bioplastik dan lain-lain untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat dunia belum 
berkembang. Di sisi lain, dukungan penelitian, baik 
dari aspek budidaya, pengolahan hasil maupun 
pengembangan industri hilirnya juga masih terbatas.  
Oleh karena itu, perlu ada dukungan kebijakan 
pemerintah untuk memacu pemanfaatan hutan alam 
sagu Indonesia dan dukungan pengembangan 
industri perkebunan sagu Indunesia, serta dukungan 
pengembangan penelitian untuk tanaman sagu dan 
industri pengolahannya. Dengan meemperhatikaan 
pohon industri sagu dan adanya dukungan tersebut 
kebijakan pemerintah, maka pengembangan industri 
sagu nasional sangat prospektif. 

 

3.6  Strategi Pengembangan Industri Sagu  
 
Indonesia merupakan negara yang memiliki 

areal tanaman sagu yang sangat luas dan sebagian 
besar belum dimanfaatkan dan di sisi lain terdapat 
areal lahan gambut terlantar yang juga cukup luas, 
maka langkah strategis yang dapat dilakukan 
adalah: 
a. Mengembangkan pabrik pengolahan di daerah 

atau kawasan hutan sagu alami. 
b. Melakukan rehabilitasi lahan gambut dengan 

tanaman sagu unggul dan dilanjutkan dengan 
pengembangan pabrik pengolahannya. 

c. Mengembangkan industri hilir sagu untuk 
menghasilkan berbagai produk turunan sagu. 

Pengembangan pabrik pengolahan sagu di 
kawasan hutan sagu alam, baru dirintis oleh PT 
Perhutani sejak tahun 2013 dengan kapasitas 
terpasang 100 ton pati sagu kering per hari atau 
30.000 ton/tahun. Pabrik pengolahan sagu tersebut 
memperoleh izin konsesi berupa Izin Pemanfaatan 
Hasil Hutan Bukan Kayu (PPHBK) seluas 16.055 
hektare (ha) di Sorong Selatan dan berproduksi 
awal Januari 2016. Direncanakan pabrik beroperasi 
24 jam dan produksi pada tahun 2016 direncanakan 
50% dari kapasitas terpasang. Pabrik akan 
beroperasi penuh pada tahun 2017 (Jurnal Asia, 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Provinsi 
Kepulauan Riau (2015) 

 
 



Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 Jilid 1: 54-61        ISBN: 978-602-6483-33-1 

 
© 2017. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat 60 

2016).  Pemanfaatan hutan alam sagu tersebut 
diharapkan diikuti oleh perusahaan lain, sehingga 
hutan alam sagu secara perlahan-lahan dapat 
dibenahi menjadi suatu kawasan perkebunan sagu 
yang produktif. 

Pengembangan pabrik pengolahan sagu di 
kawasan hutan sagu alam, baru dirintis oleh PT 
Perhutani sejak tahun 2013 dengan kapasitas 
terpasang 100 ton pati sagu kering per hari atau 
30.000 ton/tahun. Pabrik pengolahan sagu tersebut 
memperoleh izin konsesi berupa Izin Pemanfaatan 
Hasil Hutan Bukan Kayu (PPHBK) seluas 16.055 
hektare (ha) di Sorong Selatan dan berproduksi 
awal Januari 2016. Direncanakan pabrik beroperasi 
24 jam dan produksi pada tahun 2016 direncanakan 
50% dari kapasitas terpasang. Pabrik akan 
beroperasi penuh pada tahun 2017 (Jurnal Asia, 
2016).  Pemanfaatan hutan alam sagu tersebut 
diharapkan diikuti oleh perusahaan lain, sehingga 
hutan alam sagu secara perlahan-lahan dapat 
dibenahi menjadi suatu kawasan perkebunan sagu 
yang produktif. 

Selain memanfaatkan hutan sagu alam, para 
investor juga diharapkan dapat memanfaatkan lahan 
gambut terlantar melalui kegiatan rehabilitasi 
dengan tanaman sagu. Kegiatan rehabilitasi dapat 
dilakukan dengan mengadopsi pola usaha 
perkebunan. Pola pengembangan perkebunan ini 
juga sudah ada yang merintis yaitu PT Nasional 
Sagu Prima (NSP) di Kabupaten Meranti, Riau mulai 
tahun 2010. Pada saat ini, lahan yang sudah 
tertanami sagu mencakup sekitar 10.000 ha dan 
tanaman menghasilkan seluas 3.000 – 4.000 ha. PT 
NSP memproduksi sagu sebesar 2.259 ton pada 
tahun 2012 dan meningkat menjadi 4.978 ton pada 
tahun 2013. Produk pati sagu perseroan sudah 
dijual dengan merek dagang Prima Starch. 
Pemasaran umumnya untuk memenuhi kebutuhan 
domestik dan baru sekitar 0,5% di ekspor ke 
Jepang.  Produk ini sudah menerima sertifikasi 
layak konsumsi dari Badan Pemeriksa Obat dan 
Makanan (BPOM) dan sertifikasi halal dari Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) (Bantolo, 2014).  

Strategi berikutnya adalah pengembangan 
industri hilir sagu. Strategi ini perlu mendapat 
dukungan ekstra dari pengambil kebijakan karena 
selain memerlukan upaya pengembangan kegiatan 
riset atau penelitian, juga perlu kebijakan 
pengembangan pasar dari produk hilir industri 
berbasis sagu. Pasar ekspor produk sagu memang 
masih terbuka, seperti yang akan disasar ekspor PT 
Perhutani yaitu:  Jepang, Korea, Thailand dan 
China, tetapi nilai tambah yang diperoleh relatif 
kecil. Pengembangan industri hilir sagu diharapkan 
dapat meraih nilai tambah yang cukup besar, 

sekaligus mempercepat dan memperluas 
pengembangan pasar produk hilir sagu. 

 

4. SIMPULAN 
 

Berdasarkan data terbaru, luas lahan gambut 
Indonesia diperkirakan sekitar 15 juta ha, tersebar di 
Sumatra (6,4 juta ha), Kalimantan (4,8 juta ha) dan 
Papua (3,7 juta ha). Provinsi yang dominan lahan 
gambutnya adalah Riau, Kalimantan Tengah dan 
Kalimantan Barat. 

Pada saat ini areal lahan gambut yang masih 
berupa hutan alam, baik hutan primer maupun hutan 
sekunder diperkirakan tinggal separoh (7,32 juta ha) 
dari total luas lahan gambut. Sekitar 3 juta ha telah 
dimanfaatkan untuk pertanian, dan sekitar 4 juta ha 
lahan gambut merupakan lahan terlantar dan tidak 
produktif berupa semak belukar dan menjadi 
sumber emisi gas rumah kaca serta rentan 
kebakaran. 

Hasil evaluasi Badan Litbang Pertanian 
menunjukkan bahwa hampir semua lahan gambut 
yang terlantar (4,18 juta ha) tersebut secara 
agronomis dapat dikelola menjadi lahan pertanian 
produktif, baik untuk sawah, tanaman hortikultura 
semusim, maupun tanaman hortikultura tahunan, 
serta tanaman perkebunan. Apabila lahan gambut 
terlantar tersebut digunakan untuk pertanian, maka 
akan memberikan dampak positif sebagai sumber 
pendapatan (manfaat ekonomi), mengurangi risiko 
kebakaran, dan menurunkan ancaman terhadap 
pembalakan hutan gambut.  
1. Pemanfaat lahan gambut terlantar untuk 

pertanian terkendala oleh peraturan yang 
berlaku, karena hanya sekitar 0,34 juta ha 
(8,9%) yang berada di Areal Penggunaan Lain 
(APL), sisanya berada di kawasan hutan yang 
tidak memberikan akses untuk pertanian karena 
berupa hutan produksi sekitar 2,59 juta ha 
(68,7%), dan hutan produksi konversi sekitar 
0,85 juta ha. Sehingga alternatif 
pemanfaatannya adalah merehabilitasi lahan 
gambut dengan tanaman sagu melalui pola 
usaha perkebunan.  

2. Indonesia merupakan negara yang memiliki 
areal tanaman sagu yang sangat luas dan 
sebagian besar belum dimanfaatkan  dan di sisi 
lain terdapat areal lahan gambut terlantar yang 
juga cukup luas, maka langkah strategis yang 
dapat dilakukan adalah:  
(a) Mengembangkan pabrik pengolahan di 

daerah atau kawasan hutan sagu alami;  
(b) Melakukan rehabilitasi lahan gambut 

dengan tanaman sagu unggul yang 



Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 Jilid 1: 54-61        ISBN: 978-602-6483-33-1 

 
© 2017. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat 61 

dilanjutkan dengan pengembangan pabrik 
pengolahannya; dan  

(c) Mengembangkan industri hilir sagu untuk 
menghasilkan berbagai produk turunan 
sagu. 

3. Program konservasi dan rehabilitasi lahan 
gambut berbasis sagu  melalui pola usaha 
perkebunan tersebut dinilai layak secara 
ekologi, sosial dan ekonomi, sehingga 
diharapkan dapat menghantarkan tanaman 
sagu menjadi tanaman unggulan untuk 
menghasilkan berbagai komoditas startegis 
khususnya pangan dan energi masa depan. 
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