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Sagu adalah komoditas yang memiliki potensi besar untuk dikem-
bangkan antara lain untuk kebutuhan pangan, kimia, farmasi, dan 
bahan bakar. Potensi tersebut selama ini menjadi sumber penghidup-
an bagi masyarakat adat. Sagu dengan berbagai potensinya juga telah 
disadari dan diminati oleh sektor swasta. Kehadiran sektor swasta 
dalam industri sagu muncul karena anggapan bahwa pengelolaan sagu 
ala masyarakat adat tidak mampu memaksimalkan potensi yang ada. 
Kondisi ini perlu mendapat perhatian bersama. Perilaku masyarakat 
adat memiliki perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan 
dengan swasta. Hutan sagu yang dikelola secara kolektif dan mandiri 
oleh masyarakat adat mampu memberikan manfaat tidak saja dari 
sisi ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan. Pada sisi lain, sek-
tor swasta tentu akan memprioritaskan aspek keuntungan ekonomi 
(finansial). Aspek-aspek lain seperti sosial, budaya, dan lingkungan 
akan menjadi isu pinggiran, sehingga cenderung ekstraktif. Kondisi 
ini juga berpotensi menyebabkan pelepasan lahan (hutan) sehingga 
masyarakat akan kehilangan kendali dan kuasa atas sumberdaya. 
Masyarakat akan beralih dari pelaku utama industri sagu menjadi 
pekerja upahan. Model (sistem) tata kelola yang ditawarkan dalam 
tulisan ini diajukan sebagai penantang atas privatisasi (swastanisasi) 
industri sagu. Model ini menempatkan masyarakat adat sebagai pelaku 
utama industri sagu sekaligus pencipta nilai tambah dan berwawas-
an kelestarian lingkungan.

kata kunci: demokrasi ekonomi, industri sagu, masyarakat adat, 
Papua

Abstrak
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Latar Belakang

Sagu adalah tanaman yang tumbuh alami dan secara kultural ber-
hubungan langsung dengan identitas masyarakat adat Papua. Se-
jak lama sagu telah menjadi bagian dari hidup dan mati mereka, 
sehingga secara kultural hukum adat telah mengatur pengelola-
an hutan sagu, seperti kepemilikan tanah, cara memperlakukan 
sagu, hingga pembagian kerja untuk sesama anggota masyarakat 
atau keluarga. Segala hal yang tumbuh dari tanah, seperti sagu, 
dikelola secara otonom dan kolektif sehingga masyarakat tidak 
perlu merasa bergantung pada pihak lain untuk hidup (lihat arti-
kel Abdulgani, Larastiti, Febriyanti, dan Mardiansyah dalam jurnal 
ini). Besarnya peranan hutan sagu bagi peradaban masyarakat adat 
Papua berkaitan erat dengan cara mereka melihat tanah sebagai 
sumber kehidupan yang bersifat spiritual sehingga tanah tidak da-
pat tidak dapat diperlakukan sebatas sebagai sumberdaya yang da-
pat dieksploitasi demi keuntungan material. Suku Moi, salah satu 
suku di Sorong, sebagai contoh. Suku ini memandang bahwa tanah 
adalah simbolisasi dari “dusun”, “dapur”, “tempat tumpah darah”, 
dan tanah sebagai “ibu/mama”. Secara religius magis, tanah me-
miliki nilai tertinggi dari sumber segala ciptaan serta penguasaan 
alam dan pemberian hidup dari Tuhan. Dengan pandangan ini, 
setiap pengalihan hak atas tanah atau pemanfaatan hasil bumi di 
lingkungan tanah adat harus memerlukan izin terlebih dahulu dari 
pemilik (tuan rumah). Tanpa mengindahkan aturan atas tanah adat 
tersebut, bukan saja merupakan pelanggaran tetapi lebih daripada 
itu mengarah pada tindakan permusuhan baik secara internal atau 
eksternal (Manufandu 2017).

Tanah di lingkungan masyarakat adat Moi mempunyai arti pen-
ting bagi kehidupan dan penghidupan warga masyarakat adat da-
lam upaya memenuhi segala kebutuhan dan penghidupan secara 
turun-temurun. Filosofi dasar pandangan masyarakat adat Moi 
mencakup arti simbolis dan religius magis (Manufandu 2017). Upaya 
untuk menjamin keselamatan hutan terutama sagu dari kerakusan 
manusia yaitu dengan model pengelolaan secara kolektif dengan 
prinsip distribusi kepemilikan dan tenaga kerja dilakukan di da-
lam lingkar komunitas. Hal ini menjadikan tanah bukan sebagai 
barang bebas namun dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat 
yang diawasi bersama. Setiap anggota masyarakat memiliki akses 
untuk memiliki, memanfaatkan, mengatur, dan memutuskan hal-
hal yang terkait hutan. Cara ini dilakukan untuk menjamin bahwa 
sumberdaya yang tersedia bermanfaat untuk masyarakat sehing-
ga mereka tidak pernah kekurangan sagu sebagai bahan pangan. 
Ironisnya, cara ini mulai dianggap sebagai kelemahan setelah ma-



136 JURNAL TRANSFORMASI SOSIALwacana

#PAPUANLIVESMATTER

suknya industrialisasi sagu skala besar yang mengubah cara pan-
dang masyarakat dalam mengartikan kesejahteraan yang direpre-
sentasikan dengan uang.

Sagu tidak lagi dianggap cukup untuk membuat mereka hidup 
karena kebutuhan hidup yang sesugguhnya harus didapatkan de-
ngan uang, bukan dengan mengambil dari apa yang telah disedia-
kan oleh alam seperti yang sebelumnya dilakukan oleh masyarakat. 
Salah satu kasus yang dapat menggambarkan hal tersebut dapat 
dilihat di salah satu kampung di Sorong Selatan, yaitu Kampung 
Kais. Banyak pemuda di kampung ini tidak mau lagi menokok sagu. 
Mereka menginginkan bekerja di perusahaan, demi mendapatkan 
kepastian uang saban bulan serta menjadi kebanggaran baru ba-
gi masyarakat Kais (Abdulgani dalam jurnal ini). Bahkan beberapa 
warga merelakan tanahnya digunakan sebagai plasma sawit agar 
kelak mereka memiliki uang tunai lebih mudah. Warga mulai terta-
rik memiliki kebun plasma dan meninggalkan dusun sagunya. Me-
reka meninggalkan dusun yang menghidupi mereka dan nenek mo-
yang mereka, demi sawit yang manfaatnya belum pernah mereka 
rasakan (Savitri, Dumairy, dan Swartanti 2019).

Industrialisasi sagu skala besar bukan bermaksud melestarikan 
budaya sagu, namun sebatas pada memaksimalkan potensi sagu 
untuk kepentingan ekonomi yang tolok ukurnya adalah akumulasi 
keuntungan material yang dicapai melalui eksploitasi sumberdaya 
dan tenaga kerja hingga titik maksimum. Hal yang dianggap se-
bagai kelebihan model ini adalah kemampuannya menghadirkan 
uang dengan lebih cepat (Abdulgani dalam jurnal ini). Masyarakat 
dapat mengambil keuntungan dengan menjadi buruh perusahaan, 
bahkan menjual tanah, yang tadinya hutan sagu, kepada perusa-
haan. Pada akhirnya, masyarakat akan kehilangan tanah dan ha-
rus bertahan hidup dengan menjual tenaganya di bawah kendali 
perusahaan. Maksimalisasi potensi dan keuntungan komoditas sa-
gu bukan menyelamatkan budaya sagu dan masyarakat di sekitar 
hutan sagu. Keuntungan terbesar akan diambil oleh para pelaku 
usaha besar, sedangkan masyarakat sekadar menjadi penyedia te-
naga kerja. Meskipun ada perusahaan sagu, perusahaan besar sa-
ngat susah menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar.1 Salah 
satu penyebabnya, karena perusahaan yang awalnya menanam 
sagu, setelah sekali panen sagu langsung menanam sawit, sehing-
ga keahlian masyarakat sekitar terkait sagu tidak dapat terpakai.2 
Nasib masyarakat sebagai tenaga kerja harus bergantung pada ke-
putusan dan kepentingan perusahaan secara sepihak apakah me-
reka akan dipekerjakan atau tidak. Jika perusahaan memutuskan 
untuk membutuhkan tenaga kerja dari tempat lain atau dengan 

1. Wawancara dengan 
Ibu Helen, tenaga peng-
ajar Akademi Komunitas 
Sorong Selatan (Akness) 
(14 Oktober 2019). 

2. Wawancara dengan 
Ibu Helen. 
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keahlian tertentu, maka masyarakat sekitar akan kehilangan ke-
sempatan kerja.

Peran masyarakat Papua dalam industri sagu skala besar yak-
ni seberapa mampu mereka menyerahkan otonomi dan akses pe-
nguasaan sumberdaya secara komunal demi terlibat dalam me-
kanisme industri kapitalis. Otonomi komunal masyarakat yang 
hilang akhirnya membuat posisi masyarakat menjadi marginal di 
tempat mereka sendiri. Selama tidak ada cara lain yang dapat me-
nyamai kemampuan industri kapitalis dalam mendatangkan uang, 
semakin sulit bagi mereka untuk menolak perubahan model pro-
duksi. Masyarakat akan semakin terdorong meninggalkan model 
kolektif yang dianggap tidak menjanjikan secara materi. Masyara-
kat juga semakin sulit untuk melawan konversi sagu secara masal ke 
komoditas lain yang nantinya dianggap lebih menguntungkan bagi 
perusahaan seperti sawit. Di sisi lain, hutan sagu semakin banyak 
yang beralih menjadi “hutan sawit”, padahal pengetahuan terbe-
sar yang dimiliki oleh masyarakat adalah tentang sagu.3 Konversi 
ini pada akhirnya juga menjadi ancaman hilangnya pengetahuan 
tentang sagu yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat, padahal 
kearifan lokal sagu yang masih hidup di masyarakat perlu dikem-
bangkan.

Sagu, terutama di Papua, memiliki banyak jenis dengan karak-
teristik yang berbeda. Masyarakat memiliki keahlian untuk menge-
nali jenis-jenis tersebut sekaligus bagaimana cara untuk mengurus 
sagu jenis tertentu (Abdulgani, dalam terbitan ini). Penanganan sa-
gu yang salah karena tidak bisa mendeteksi sagu akan berpenga-
ruh terhadap hasil panen.4 

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 
potensi sagu beserta hadirnya industri skala besar yang menyebab-
kan perubahan hubungan sosial dalam masyarakat dan memargi-
nalisasi masyarakat adat Papua, khususnya di Sorong Selatan. In-
dustrialisasi sagu yang tidak membuat masyarakat lebih berharga 
justru menjadi langkah awal untuk meminggirkannya. Tulisan ini 
juga membedahkan model produksi alternatif berbasis demokrasi 
ekonomi yang bertujuan untuk merebut potensi keuntungan ma-
terial dari industri model kapitalistis ke model kolektif. Model al-
ternatif ini akan mengadopsi cara kerja kolektif yang secara tradi-
sional telah dijalankan masyarakat adat Papua dalam mengelola 
sumberdaya. Ini adalah tawaran diskursus bahwa masyarakat 
tidak perlu menyerahkan otonomi kolektifnya dan bergantung 
pada pihak perusahaan atau pemilik modal demi mendapatkan 
keuntungan, karena model kolektif dapat dimaksimalkan sebagai 
sumber pendapatan material. Masyarakat tidak perlu lagi memilih 
antara pencaharian yang menghasilkan uang atau otonominya pa-

3. Wawancara dengan 
Alfius Kondororik, staf 
Dinas Ketahanan Pa-
ngan Kabupaten Sorong 
Selatan (12 Oktober 
2019). 

4. Wawancara dengan 
Alfius Kondororik, staf 
Dinas Ketahanan Pa-
ngan Kabupaten Sorong 
Selatan (12 Oktober 
2019).
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da sumberdaya terutama hutan sagu. Sagu dengan potensi yang di-
miliki seharusnya mampu memberikan kesejahteraan bagi masya-
rakat.

Potensi Ekonomi Sagu 

Sagu memiliki kandungan karbohidrat dan protein tinggi, sehingga 
sangat cocok untuk menjadi sumber energi (pangan). Hariyanto et 
al. (2014) menyatakan, agar pati sagu dapat diterima oleh sebagian 
besar masyarakat Indonesia, maka bentuk olahan sagu perlu dimo-
difikasi menjadi mi atau beras analog berbahan sagu. Bila diasum-
sikan beras sagu dan mi sagu dalam rangka program diversifikasi 
dapat memberi kontribusi 10% dari kebutuhan beras nasional atau 
setara 3,5 juta ton dan produktivitas sagu per hektare bisa mencapai 
15 ton, maka kebutuhan lahan sagu hanya sekitar 220.000 hektare. 
Padahal di Papua tersedia lahan sagu seluas 1,2 juta hektare. Bila di-
manfaatkan untuk industri sagu, areal sagu seluas 1,2 juta hektare 
itu bisa memasok hasil sagu 18 juta ton. Jumlah ini hampir setengah 
dari kebutuhan beras bangsa Indonesia yang pada 2013 berkisar 35 
juta ton untuk memenuhi kebutuhan sekitar 240 juta penduduk. De-
ngan penalaran ini, tampak bahwa tanaman sagu bisa menjadi pe-
nyedia pangan yang sangat potensial.

Sagu juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan anta-
ra lain bahan bakar nabati, farmasi, bahan kimia, kertas, dan lain-
lain. 

gambar 1 
Bagan Industri Sagu

Sumber:
Fatah et al. (2015).
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Kebutuhan pati sagu di Indonesia sekitar 6 juta ton per tahun, 
sedangkan kemampuan produksinya hanya 3 juta ton, sehingga 
harus melakukan impor sebesar 3 juta ton per tahun (Kompas.com 
2016). Selisih ini tentunya menjadi peluang bagi siapa pun yang 
mampu memanfaatkan. Perusahaan swasta telah melirik peluang 
ini. Statistik Perkebunan Indonesia 2016–2018 menyebutkan bahwa 
perusahaan swasta tercatat telah memiliki kebun sagu sejak tahun 
2012.

tahun
luas  areal (hektare) produksi  (ton)

pr pbn pbs jumlah pr pbn pbs jumlah

2004 87.113 - - 87.113 14.544 - - 14.544

2005 94.458 - - 94.458 15.301 - - 15.301

2006 94.528 - - 94.528 14.202 - - 14.202

2007 102.601 - - 102.601 85.960 - - 85.960

2008 48.115 - - 48.115 31.767 - - 31.767

2009 100.319 - - 100.319 87.955 - - 87.955

2010 102.174 - - 102.174 89.629 - - 89.629

2011 102.601 - - 102.601 85.960 - - 85.960

2012 106.957 - 20.200 127.157 93.265 - 39.044 132.309

2013 107.906 - 20.200 128.106 93.893 - 61.168 155.061

2014 115.284 - 20.200 135.484 249.488 - 61.168 310.656

2015 176.215 - 20.200 196.415 277.129 - 146.817 423.946

2016 172.906 - 12.588 185.494 275.379 - 108.234 383.613

2017* 177.866 - 12.588 190.454 277.511 - 108.250 385.761

2018** 196.164 - 12.588 208.752 281.898 - 108.257 390.155

Sektor ketenagalistrikkan juga mulai menaruh minat pada sa-
gu. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui anak perusahaan-
nya, PT Prima Layanan Nasional Enjiniring, berencana membangun 
pembangkit listrik tenaga biomassa berbahan sagu di Sorong, Pa-
pua Barat, dengan daya 3 megawatt guna memasok kebutuhan lis-
trik pabrik pengolahan sagu yang akan dibangun Perum Perhuta-
ni di Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat 
(Detik.com 6 September 2013).

Sagu juga telah merambah ke perdagangan internasional. Ne-
gara-negara tujuan ekspor sagu pada 2015–2016 antara lain Ameri-
ka Serikat, Australia, Belanda, Tiongkok, Filipina, Hongkong, Iran, 
Italia, Jepang, Jerman, Malaysia, Pakistan, Singapura, Spanyol, Sri 
Lanka, Taiwan, Thailand, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad dan 
Tobago, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Malaysia, Jepang, dan 
Tiongkok adalah tujuan ekspor terbesar (Tabel 2).

tabel 1 
Luas Areal dan 
Produksi Sagu 
Menurut Pengusa-
haan 2004–2018
Sumber: 
Statistik Perkebunan 
Indonesia 2016–2018.

Keterangan: 
PR     : Perkebunan Rakyat
PBN  : Perkebunan Besar 

Negara
PBN  : Perkebunan Besar 

Swasta
         * Angka Sementara
       ** Angka Sangat 

Sementara
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komoditas
volume (kg) nilai (us$)
2015 2016 2015 2016

Sago pith (empulur/isi batang) 329 296 - -
Meal of sago (tepung) 107.360 174.000 45.047 60.582
Flour & powder of sago (tepung dan bubuk) 541.355 220.449 130.556 78.635
Sago starch (pati sagu) 9.680.898 7.334.091 2.976.541 2.533.019

jumlah 10.331.957 7.730.852 3.154.159 2.674.252

Nilai tambah sagu juga sangat tinggi. Analisis Rantai Nilai Agro-
industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti (Pratama et al. 
2018) dapat memberikan gambaran. Dengan asumsi semua aktor 
petani menjual hasil produksinya kepada pedagang tual sagu, ti-
dak langsung ke kilang sagu. Dari pedagang, tual sagu disalurkan 
kembali ke kilang sagu kering dan basah. Seperti pada rantai nilai 
sagu kering ekspor, pedagang tual sagu menyalurkan dagangannya 
kepada kilang sagu milik PT Nasional Sagu Prima (NSP); sedang-
kan pada rantai nilai lainnya, aktor pedagang tual menyalurkan 
ke kilang sagu rakyat (kering dan basah). Satu tual sagu dibeli de-
ngan harga Rp400 per kilogram. Setelah diolah, pati sagu diekspor 
untuk pasar Jepang dengan harga Rp7.552 per kilogram, sedangkan 
untuk pasar Cirebon dengan harga Rp5.000 per kilogram dalam 
bentuk sagu kering. Pada rantai nilai sagu basah, PT Saweri Gading 
memperoleh margin pemasaran lebih tinggi dari kilang sagu, de-
ngan perolehan Rp2.000 per kilogram. PT Saweri Gading membeli 
sagu basah senilai Rp1.800 per kilogram dari kilang sagu basah 
dan dijual kembali ke kilang sagu Malaysia seharga Rp3.800. Pada 
rantai nilai ini, aktor kilang sagu basah hanya memperoleh margin 
Rp1.400 per kilogram. Pada rantai nilai sagu kering, aktor kilang 
sagu memperoleh margin Rp4.600 per kilogram. Pabrik sohun mem-
peroleh margin pemasaran terbesar dari semua aktor yang terlibat, 
sebesar Rp13.000 per kilogram pada rantai nilai sohun; sedangkan 
pada rantai nilai tepung hunkwe, pabrik sohun hanya memperoleh 
margin pemasaran sebesar Rp5.000 per kilogram.

tabel 2
Volume dan Nilai 

Ekspor Sagu 
2015–2016

Sumber: 
Statistik Perkebunan 

Indonesia 2015–2018.

tabel 3
Margin Pemasaran5 

Rantai Nilai Agro-
industri Sagu

Sumber: 
Analisis Rantai Nilai 
Agroindustri Sagu di 

Kabupaten Kepulauan 
Meranti (Pratama et al. 

2018).
Keterangan:

HJ: Harga jual 
komoditas

HP: Harga pembelian 
komoditas

MP: Margin pemasaran

rantai nilai (rupiah/kilogram)

sagu 
kering 
ekspor

sagu 
kering 
lokal

sagu 
basah sohun tepung 

hunkwe mi sagu

petani

HJ 250 250 250 250 250 250

HP - - - - - -
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Tabel 3 menjelaskan bahwa margin pemasaran terbesar dinik-
mati oleh kilang sagu dan pabrik sohun. Petani tidak menikmati 
margin pemasaran. Dengan kata lain, dalam proses agroindustri 
seperti ini, pihak yang memperoleh keuntungan terbesar adalah ki-
lang sagu dan pabrik sohun, sementara petani menjadi pihak yang 
paling dirugikan. Kondisi ini seirama dengan tingkat keuntungan 
yang diperoleh dari setiap produk seperti yang dipaparkan pada 
Tabel 4 berikut. Keuntungan terbesar didapat pada produk sohun. 

tual sagu 
basah

sagu 
kering sohun tepung 

hunkwe
mi 

sagu
keuntungan
(rp/kg) 30,35 146 168,50 2.863,33 57,50 950

rasio 
keuntungan 
(%)

0,08 0,23 0,19 0,48 0,02 0,17

 
Tabel 3 dan 4 memberikan gambaran bahwa pihak yang paling 

diuntungkan dalam agroindustri sagu adalah industri pengolah-

5. Margin pemasaran 
adalah perbedaan harga 
yang dibayar ke petani 
dan harga yang dibayar 
oleh konsumen; nilai 
margin ini umumnya 
digunakan untuk 
mengukur kinerja sistem 
pemasaran (Mumbeya 
2011, dalam Pratama et 
al. 2018).

rantai nilai (rupiah/kilogram)

sagu 
kering 
ekspor

sagu 
kering 
lokal

sagu 
basah sohun tepung 

hunkwe mi sagu

pedagang tual

HJ 250 250 250 250 250 250

HP 400 400 400 400 400 400

MP 150 150 150 150 150 150
kilang sagu

HJ 400 400 400 400 400 400

HP 7.552 5.000 1.800 2.000 2.000 2.500

MP 7.152 4.600 1.400 1.600 1.600 2.100
pabrik sohun/irt

HJ - - - 2.000 2.000 2.500

HP - - - 15.000 7.000 7.000

MP - - - 13.000 5.000 4.500
k. harmonis/pt sg

HJ - 5.000 1.800 - - -

HP - 5.050 3.800 - - -

MP - 50 2.000 - - -

tujuan pasar Importir 
Jepang

PD. 
Cirebon

KS. 
Malaysia P. Lokal P. Lokal P. Lokal

tabel 4
Nilai Tambah 
Produk Industri 
Sagu
Sumber: 
Analisis Rantai Nilai 
Agroindustri Sagu di 
Kabupaten Kepulauan 
Meranti (Pratama et al. 
2018).
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an (off farm), sedangkan petani (on farm) adalah pihak yang men-
dapatkan keuntungan paling sedikit. Sorong Selatan perlu memetik 
pelajaran dari berbagai wilayah agar mampu merumuskan sistem 
pengelolaan sagu yang tepat.

Potensi Sagu di Sorong Selatan

Kabupaten Sorong Selatan memiliki potensi sagu yang teramat be-
sar. Master Plan Pengembangan Sagu di Kabupaten Sorong Sela-
tan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Sorong Selatan dan BPPT Engineering pada 2014 menye-
butkan areal sagu mencapai 311.591 hektare dengan potensi produk-
si pati sagu sebesar 3.221.417 ton.

distrik luas (ha)
kerapatan

(pohon/
ha)

populasi
(pohon)

potensi total 
(ton)kg/pohon ton/ha

Seremuk 7.766 68 531.537 159,5 10,9 84.759

Saefi 39.630 42 1.664.452 156,0 6,6 259.697

Konda 19.641 74 1.453.461 126,2 12,7 250.372

Kais 63.797 61 3.891.617 130,0 9,6 613.658

Metamani 29.400 59 1.734.604 125,7 7,7 226.691

Inanwatan 55.483 101 5.603.801 203,7 12,0 665.285

Kokoda 61.344 68 4.198.642 159,5 10,9 669.516

Kokoda Utara 34.530 68 2.363.397 159,5 10,9 376.868

Sorong Selatan 311.591 68 21.123.295 152,5 10,3 3.221.417

Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menghi-
tung potensi nilai ekonomi sagu. Harga jual pati sagu basah 
adalah Rp7.000 per kilogram (Hariyanto, Mubekti, dan Putranto 
2015; Savitri, Dumairy, dan Swartanti 2019). Dengan demikian, 
sagu di Sorong Selatan memiliki potensi nilai ekonomi sebesar 
Rp22.549.919.000.000 atau Rp22,5 triliun lebih.

tabel 5
Estimasi Potensi 

Pati Berdasarkan 
Pohon Sagu Masak 

Tebang (Berat 
Basah [BB])

Sumber: 
Bappeda Sorong 

Selatan (2014).

distrik
produksi harga per 

kilogram nilai ekonomi
ton kilogram

Seremuk 84.759 84.759.000 7.000 593.313.000.000

Saefi 259.697 259.697.000 7.000 1.817.879.000.000

Konda 250.372 250.372.000 7.000 1.752.604.000.000

Kais 613.658 613.658.000 7.000 4.295.606.000.000

Metamani 226.691 226.691.000 7.000 1.586.837.000.000

tabel 6
Potensi Nilai 

Ekonomi Sagu di 
Sorong Selatan
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Potensi yang sangat besar ini jika mampu dikelola dengan tepat 
akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, terlebih jika 
dikaitkan dengan kebutuhan sagu baik di pasar nasional maupun 
internasional. Banyak tantangan yang harus dihadapi, antara lain 
perubahan konsumsi dari sagu ke beras. Faktor penting yang ju-
ga membutuhkan perhatian adalah cara pandang dari pemerintah 
terhadap sagu dan masyarakat adat. Pilihan model (sistem) dalam 
pengelolaan sagu juga perlu mendapat perhatian. Studi yang dila-
kukan di Kabupaten Meranti menyebutkan bahwa keuntungan ter-
besar dalam agroindustri sagu berada pada sisi pengolahan. Kabu-
paten Sorong Selatan membutuhkan model pengelolaan sagu yang 
terpadu dari hulu hingga hilir, yang menempatkan masyarakat adat 
sebagai pelaku utama, sehingga nilai atau manfaat terbesar dapat 
dinikmati oleh masyarakat adat sebagai pemilik sumberdaya. Ide-
ide mengenai demokrasi ekonomi dan masyarakat adat seperti pa-
paran berikut ini dapat memberikan gambaran mengenai pilihan-
pilihan model pengelolaan.

Demokrasi Ekonomi dan Masyarakat Adat di Indonesia

Permasalahan mendasar dari logika pilihan rasional adalah miskon-
sepsi bahwa dalam ekonomi kapitalis manusia memiliki kedudukan 
yang sama untuk memilih dan memutuskan antara menjadi pemi-
lik modal atau menjadi buruh. Kenyataanya, hanya sebagian kecil 
yang dapat menjadi pemilik modal dan mendominasi kepemilikan 
sumberdaya, sedangkan sisanya harus bertahan dengan menjual te-
naganya seumur hidup sebagai buruh, sebagaimana diktum Marxis-
me. Kapitalisme menciptakan suatu lingkungan yang memberikan 
insetif besar untuk mengekploitasi lingkungan dan disinsentif bagi 
mereka yang melakukan perlindungan dan pemulihan lingkungan. 
Perlindungan terhadap lingkungan dinilai sebagai hal yang tak-
produktif karena menyia-nyiakan potensi yang ada (Robert 2005). 
Keputusan tentang bagaimana sumberdaya harus dipergunakan 
hanya diputuskan oleh pemilik modal yang hanya berorientasi pa-
da lingkungan dan komoditas apa yang paling menguntungkan 

distrik
produksi harga per 

kilogram nilai ekonomi
ton kilogram

Inanwatan 665.285 665.285.000 7.000 4.656.995.000.000

Kokoda 669.516 669.516.000 7.000 4.686.612.000.000

Kokoda Utara 376.868 376.868.000 7.000 2.638.076.000.000

Sorong Selatan 3.221.417 3.221.417.000 7.000 22.549.919.000.000
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untuk dijadikan alokasi modal. Kapitalisme tidak mengenal konsep 
kepentingan bersama, melainkan kepentingan individu untuk aku-
mulasi (Magdoff dan Foster 2011).

Kapitalisme membentuk ketimpangan distribusi penguasaan 
sumberdaya, yang juga diperparah oleh ekonomi tersentralisasi di 
negara yang melayani kepentingan akumulasi. Untuk membentuk 
perlawanan terhadap dua kekuatan ini, diperlukan demokratisa-
si sumberdaya, yaitu menggabungkan unit-unit skala kecil dalam 
federasi besar demi membendung ambisi model kerja skala besar 
oleh perusahaan maupun negara. Konsep demokrasi ekonomi di-
konstruksikan sebagai upaya menanggulangi kemiskinan karena 
ketimpangan penguasaan sumberdaya melalui koperasi. Koperasi 
adalah bentuk ekonomi yang mengejar kesetaraan, keberlanjutan 
lingkungan alam, dan penguatan sosial. Demokrasi ekonomi mene-
kankan pada pengelolaan kolektif sebagai proses pengambilan ke-
putusan terhadap hal-hal terkait pilihan ekonomi (Harrison 2013).

Demokrasi ekonomi memiliki tiga substansi dasar (Baswir 2010: 
(1) Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pemben-
tukan produksi nasional; (2) Partisipasi seluruh anggota masya-
rakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional; (3) Kegiatan 
pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional 
itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau penilikan anggota-
anggota masyarakat. Unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga ini 
mendasari perlunya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam 
turut memiliki modal atau faktor-faktor produksi nasional. Modal 
dalam hal ini tidak hanya terbatas dalam bentuk material (materi-
al capital), tetapi mencakup pula modal intelektual (intelectual ca-
pital) dan modal institusional (institutional capital). 

Kajian demokrasi ekonomi dalam ranah industrial berangkat 
dari peranan buruh di perusahaan yang ditunjukkan dengan akses 
buruh atas kepemilikan dan pengambilan keputusan perusahaan 
yang dilakukan pemilik saham. Sedangkan demokrasi ekonomi 
dalam ranah sosial politik berangkat dari cakupan yang lebih lu-
as dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya di desa. Dalam 
konteks pedesaan terdapat rumusan prinsip, kriteria, dan indikator 
demokrasi ekonomi (Baswir et al. 2008), sebagai berikut:

prinsip kriteria indikator

Produksi dikerjakan 
oleh semua.

Keterlibatan semua 
warga desa dalam 
proses produksi.

Tidak ada tenaga usia produktif di desa yang 
menganggur.

Kelompok marginal dapat menjadi anggota 
koperasi atau kelompok usaha. 

tabel 7
Prinsip, Kriteria, 

dan Indikator 
Penyelenggaraan 

Ekonomi Kerak-
yatan di Desa
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prinsip kriteria indikator

Kebersamaan (kolek-
tivitas) dalam kegiatan 
produksi.

Peran koperasi desa berkembang pesat, utamanya 
bagi kelompok marginal.

Ketersalingkaitan 
antar-usaha kolektif 
di desa.

Terbangun kerjasama (jejaring) antarusaha dan 
antarlembaga ekonomi (koperasi) desa.

Terbangun pola pertukaran-lokal barang dan jasa 
di tingkat desa setempat.

Produksi dikerjakan 
untuk semua.

Kebersamaan (kolek-
tivitas) dalam distribusi 
hasil produksi.

Produksi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan 
dasar penduduk desa setempat.

Pemasaran produk di dalam atau di luar desa 
dilakukan secara kolektif.

Pemasaran produk dilakukan melalui koperasi desa 
setempat.

Koperasi desa makin mampu menjangkau 
konsumen (mitra) di luar desa secara langsung.

Keterlibatan semua 
warga desa dalam 
menikmati alokasi 
penerimaan desa.

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDes) secara partisipatif.

Alokasi APBDes yang adil dan transparan.

Produksi di bawah 
pimpinan dan atau 
penilikan anggota-
anggota masyarakat.

Penguasaan kolektif 
aset strategis desa.

Aset strategis (sumberdaya alam) dikuasai secara 
kolektif oleh masyarakat adat (desa).

Sumberdaya alam desa (adat) dikelola oleh Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan baik dan 
dapat bermitra dengan Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kedaulatan (keman-
dirian) dalam proses 
produksi, distribusi, 
dan konsumsi di desa.

Layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas 
dapat terjangkau oleh penduduk desa.

Sarana produksi tersedia dan berasal dari 
sumberdaya desa setempat. 

Modal tersedia dan berasal dari sumber keuangan 
(Lembaga Keuangan Mikro [LKM]) setempat.

Koperasi desa makin mampu menyediakan 
bahan baku, modal, teknologi, dan peningkatan 
keterampilan dalam produksi desa.

Konsumsi kebutuhan pokok makin mampu 
dipenuhi dari produksi setempat atau jaringan 
(mitra) desa.
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Tabel 7 dapat menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan (demo-
krasi ekonomi) memiliki perhatian besar terhadap masyarakat mar-
ginal. Demokrasi ekonomi berkembang sebagai antitesis kapitalis-
me yang kerap menciptakan peminggiran masyarakat terutama di 
desa. Nilai kolektif yang secara tradisional umumnya sudah dilaksa-
nakan oleh masyarakat pedesaan, misalnya masyarakat adat, meru-
pakan modal dasar untuk membangun jaringan ekonomi alternatif. 
Hal ini menjadi tawaran yang bisa dikerjakan oleh masyarakat yang 
sudah mengalami perubahan paksa karena kehadiran model eko-
nomi kapitalis. 

Demokrasi ekonomi menawarkan ide besar tentang gambaran 
sebuah industri yang demokratis dan dikendalikan oleh masyarakat. 
Ide tersebut secara operasional dapat digambarkan melalui model 
inkubator demokrasi ekonomi. Sebelum adanya model inkubator 
ini, belum ada suatu model ideal yang menjadi ukuran penyeleng-
garaan ekonomi kerakyatan di tingkat lokal (desa). Ekonomi ke-
rakyatan masih sebatas konsep yang besifat filosofis, normatif, sub-
jektif, intuitif, dan politis. Belum tersedianya model operasional di 
tingkat basis ini menjadikan agenda-agenda pembangunan daerah 
(desa/lokal) yang berbasis ekonomi kerakyatan masih terlalu ab-
strak, parsial, dan tidak memiliki arah yang jelas (Awang et al. 2012).

Ketiadaan model operasional ekonomi kerakyatan di tingkat 
lokal, terutama desa, menjadi masalah di tengah masih kuatnya 
ketimpangan. Struktur ekonomi lokal masih banyak yang didomi-
nasi kelompok perantara (tengkulak dan rentenir), elite desa, elite 
pemerintahan di atasnya, ataupun perusahaan besar. Masalah uta-
ma yang masih dihadapi masyarakat desa adalah ketakadilan da-
lam kepemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria milik rak-
yat, serta perampasan hak-hak hidup petani. Model awal inkubator 
ekonomi kerakyatan yang berbasis demokrasi ekonomi dimaksud-
kan untuk menghilangkan ketakadilan tersebut dengan skema ope-
rasionalisasi pelembagaan masyarakat sebagai penggerak serta pe-

prinsip kriteria indikator

Koperasi makin mampu menyediakan kebutuhan 
konsumsi masyarakat di desa.

Kearifan lokal dalam konservasi lingkungan tetap 
dipertahankan.

Keterlibatan semua 
warga desa dalam 
pengambilan keputus-
an dan pengawasan 
kegiatan ekonomi desa.

Peran lembaga ekonomi lokal (koperasi desa) dan 
partisipasi anggotanya meningkat pesat.
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milik utama sumberdaya produktif. Model yang menggambarkan 
praktik usaha bersama ekonomi desa ini sangat dipengaruhi oleh 
kompleksitas dan fragmentasi antar-elemen basis dan sektor usaha-
nya.

Model ini bertumpu pada kukuhnya pilar kelembagaan koperasi 
tani, koperasi perempuan, dan koperasi pemuda, sesuai dengan bi-
dang garap (sektor usaha) yang terdiversifikasi. Interkoneksi di an-
tara ketiga koperasi desa tersebut dirajut melalui keberadaan Sentra 
Ekonomi Kerakyatan (Sentra Ekora) yang secara kolektif (integral) 
melayani dan mengartikulasikan kepentingan ketiga koperasi pilar 
tersebut. Sentra Ekora sekurang-kurangnya memiliki empat fungsi, 
yaitu sebagai rumah dagang (trading house) untuk komoditas sara-
na produksi (saprodi), sembako, dan hasil produksi lokal; penyedia 
kredit mikro; pusat pelatihan (training centre); dan media promosi. 
Sentra Ekora diwujudkan melalui keberadaan bangunan fisik (ge-
dung) yang mampu mencakup empat misi di atas, yang dapat me-
manfaatkan tanah milik desa dengan dukungan pembiayaan dari 
pemerintah provinsi/kabupaten. Pengelola Sentra Ekora adalah re-
presentasi dari ketiga koperasi desa dengan pendampingan. Tugas 
utama pengelola adalah merajut interkoneksi di antara ketiga ko-
perasi baik secara ideologis maupun operasional.

Beberapa hal yang perlu diupayakan dalam proses pemberdaya-
annya berdasarkan ide besar dan elemen-elemen yang menjadi pilar 
inkubator antara lain:

1. Penguatan kapasitas dan kesadaran kritis. Penguatan kesa-
daran kritis perlu dilakukan dalam rangka pengelolaan ke-
pentingan ekonomi kolektif. Upaya peningkatan kesadar-
an masyarakat harus diikuti dengan pendampingan serta 
penguatan kapasitas untuk mendukung proses-proses per-
ubahan yang terjadi. 

2. Penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan masya-
rakat/kelompok pada dasarnya merupakan tugas dan tang-
gung jawab seluruh pihak yang berkepentingan. 

3. Penguatan jejaring. Dalam jangka panjang, penguatan ja-
ringan yang dapat mendukung adanya transformasi sangat-
lah diperlukan. Proses perubahan yang telah terjadi diharap-
kan dapat semakin kuat dan bertahan (sustainable). Jaring-
an merupakan kelompok-kelompok yang terhubung oleh 
komunikasi yang saling mengikat, dengan tali pengikatnya 
adalah kesamaan visi, misi, dan tujuan. Jaringan ada karena 
informasi yang tersampaikan antara individu-individu dari 
satu kelompok ke kelompok lain. Jaringan membutuhkan 
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wadah sebagai media bertemunya kelompok-kelompok atau 
organisasi-organisasi yang menjadi bagian dari jaringan ter-
sebut.

Salah satu contoh sukses pengelolaan sumberdaya yang dilaku-
kan oleh rakyat bisa dilihat di Desa Nglanggeran, Kabupaten Gu-
nung Kidul, Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta. Dahulu, desa ini 
adalah salah satu sentra kemiskinan. Masyarakat harus keluar dari 
desa (baik ke kota atau ke luar negeri) untuk mencari nafkah. Sa-
at ini, Nglanggeran menjadi salah satu tempat yang sering disebut 
jika mencari contoh keberhasilan desa. Di desa ini, masyarakat me-
ngelola objek wisata secara bersama dengan mekanisme evaluasi 
dan pengambilan keputusan yang dilakukan dalam forum-forum 
kolektif. Bisnis yang dikerjakan juga mengalami perkembangan. 
Kunjungan wisata naik pesat dari 1.450 wisatawan pada 2007 men-
jadi 325.303 wisatawan pada 2014. Desa ini juga mampu mencip-
takan keterhubungan antarsektor. Kesuksesan sektor wisata dika-
itkan sekaligus menjadi pendorong sektor-sektor lain.

Melalui kelompok perempuan, Desa Nglanggeran juga meng-
olah kakao menjadi minuman, makanan, dan sabun. Kondisi ini 
berhasil “merebut” nilai tambah komoditas. Kakao yang sebelum-
nya dijual dalam wujud bahan mentah sekarang diolah menjadi 
beragam produk turunan. Mereka juga menjadikan rumah warga 
sebagai penginapan dengan standar kualitas yang telah disepakati. 
Perkembangan ini mampu memberikan lapangan kerja bagi war-
ga, bahkan menarik kembali warga yang semula pergi dari desa. 
Kebersamaan dan kolektivitas ini pada akhirnya menumbuhkan 
kesadaran terhadap lingkungan. Mereka menyadari bahwa jumlah 
wisatawan yang terlalu besar ternyata menimbulkan ongkos sosi-
al dan lingkungan yang juga besar. Oleh karenanya, muncul ke-
sadaran untuk membatasi tingkat kunjungan wisata, sehingga pa-
da 2018 kunjungan wisata turun menjadi 135.676 orang. Pilihan ini 
diambil karena kesadaran terhadap keberlanjutan dengan tetap 
memperhatikan aspek ekonomi (Suyatna et al. 2017).

Contoh lain dapat dilihat dari cara masyarakat Minangkabau 
di Sumatera Barat dalam mengelola sumberdaya wilayahnya seba-
gai sumber penghidupan masyarakat. Secara kultural, masyarakat 
Minangkabau menganggap bahwa sumberdaya, terutama tanah 
di nagari (desa) adalah milik kaum (warga) sehingga pengelolaan 
harus berdasarkan pada demokrasi (musyawarah mufakat), ker-
jasama daripada persaingan bebas (kolektivitas), dan kejujuran 
(transparansi). Selain untuk pertanian, tanah milik nagari juga 
banyak diperuntukkan sebagai pasar tradisional sehingga warga 
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dapat bergantung dari pertanian dan perdagangan di tanah yang 
dimiliki serta dikelola bersama. Jika pada umumnya pasar tradi-
sional di Indonesia dimiliki oleh negara, pasar tradisional yang 
masih dimiliki oleh masyarakat adat, atau dikenal sebagai pasar 
nagari, dimiliki dan dikelola oleh anggota warga nagari itu sen-
diri, dengan keputusan tertinggi berada di Musyawarah Nagari. 
Dengan adanya mekanisme pengelolaan kolektif ini, masyarakat 
dapat memanfaatkan tanah untuk bekerja sebagai pedagang; se-
mentara penghasilan dari retribusi pasar langsung kembali ke 
warga nagari, bahkan terdapat alokasi untuk jaminan sosial dari 
pendapatan nagari itu bagi setiap warganya yang membutuhkan. 
Cerita ini kembali membuktikan bahwa sumberdaya kolektif tetap 
dapat memiliki produktivitas yang tinggi yang dapat memberikan 
penghidupan bagi rakyat tanpa menjual otonomi pada penguasa 
yang lebih besar, baik negara maupun swasta (Samodra, Dumairy, 
dan Savitri 2018).

Praktik sukses tidak hanya ada di Nglanggeran dan Minangka-
bau. Cerita-cerita ini menghadirkan bukti bahwa rakyat sebenarnya 
memiliki kemampuan jika mendapatkan kesempatan. Masyarakat 
adat dapat menjadi salah satu tiang utama dalam pembangunan 
ekonomi Indonesia. Indonesia mengakui keberadaan masyarakat 
adat dalam konstitusi dan beberapa aturan lainnya. Pasal 18B ayat 
(2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan: “Negara meng-
akui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Pasal 
ini menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keber-
adaan dan hak-hak masyarakat adat. Namun, pengakuan dan 
penghormatan tersebut dilakukan dengan tiga syarat, yakni (1) ma-
syarakat adatnya masih hidup; (2) sesuai dengan perkembangan 
masyarakat; dan (3) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia. Dengan kata lain, pengakuan masyarakat adat 
tergantung sepenuhnya pada perspektif peraturan pemerintah yang 
dalam hal ini tidak memiliki pemahaman mendalam atas ragam 
karakteristik hukum adat, dan selalu membenturkan perspektif 
dan kepentingan hukum nasional secara paksa. Penafsiran sepihak 
akan pengakuan masyarakat adat berpengaruh besar terhadap hak 
mereka akan akses untuk mengelola sumberdaya yang selama ini 
diterapkan secara kolektif.

Joeni Arianto Kurniawan dalam Konferensi Negara Hukum pa-
da 2012 memaparkan bahwa menurut hukum adat, tanah bukan-
lah suatu benda material. Tanah adalah ibu sehingga terdapat 
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hubungan yang sifatnya begitu erat antara masyarakat adat dengan 
tanah. Keduanya tidak bisa terpisahkan layaknya hubungan anak 
dengan ibunya. Berdasarkan konsep ini, tanah menjadi kekayaan 
kolektif yang dimiliki secara eksklusif oleh persekutuan hukum adat 
yang bersangkutan. Tanah laksana seorang ibu yang hanya men-
jadi kandung bagi anak-anaknya. Dalam konsep hukum adat, hal 
ini secara umum disebut dengan istilah ‘hak ulayat’ (Lenteratimur.
com 18 Oktober 2012).

Beberapa hukum adat yang sering dijadikan rujukan kajian hu-
bungan antara hukum adat dengan pengelolaan sumberdaya yaitu 
hukum adat suku Talang Mamak. Suku Talang Mamak tergolong 
melayu tua (proto melayu) yang merupakan suku asli Indragiri yang 
menyebut dirinya “Suku Tuha”. Sistem pengambilan keputusan 
masyarakat adat Talang Mamak adalah melalui musyawarah adat. 
Pengambilan keputusan melalui musyawarah adat ini dipakai un-
tuk menentukan semua hal yang bersifat umum, seperti pengelo-
laan lubuk larangan, pengelolaan tanah ulayat baik dalam aturan 
kelola dan penentuan waktu panen (Gilung 2012). Keputusan-kepu-
tusan tersebut berpengaruh langsung terhadap sistem kepemilik-
an sumberdaya yang terbagi menjadi milik komunal (ulayat) dan 
pribadi/keturunan dengan berbagai persyaratannya. Hal-hal terse-
but dilakukan supaya tidak terjadi akumulasi sumberdaya oleh pi-
hak tertentu dan meninggalkan pihak lainnya menjadi orang yang 
tidak berpunya. Akan tetapi, cara ini menimbulkan konsekuensi 
berupa melimpahnya sumberdaya yang dianggap tidak produktif 
karena dianggap tidak dilekati kepemilikan.

Lembaga adat mengakui keberadaan lahan kosong yang seca-
ra adat merupakan wilayah terlarang untuk dimiliki secara priba-
di. Namun, ketika ditarik ke dalam logika hukum formal mengenai 
pertanahan yang tidak mengenal kepemilikan kolektif, lahan terse-
but hanya dilihat sebatas sebagai sumberdaya takproduktif tanpa 
kepemilikan sama sekali dan akhirnya dianggap menjadi tanah ne-
gara. Hal seperti inilah yang akhirnya menjadi salah satu asal mu-
asal kekacauan pengelolaan kapital/sumberdaya produktif yang 
tadinya dikelola secara kolektif namun dipaksakan berada dalam 
logika kepemilikan individu; jika tanpa kepemilikan, sumberdaya 
ini pun diklaim sepihak oleh negara untuk akuisisi, dan terjadilah 
konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat.

Sekilas kita dapat melihat bahwa pengelolaan kapital/sumber-
daya terlihat sangat kompleks, namun nilai-nilai demokrasi eko-
nomi sebenarnya dapat kita lihat melalui kompleksitas tersebut. 
Pengabaian akan kompleksitas pengelolaan kapital berbasis ma-
syarakat adat justru merupakan hal yang kontraproduktif terha-
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dap klaim negara tentang ekonomi kerakyatan itu sendiri. Pilihan 
Indonesia untuk mengabaikan kompleksitas hukum masyarakat 
adat dalam mengelola kapital yang lebih sarat akan partisipasi dan 
kolektivitas sudah mulai diambil sejak lahirnya pengubah sejarah 
peradaban masyarakat adat di Indonesia, yaitu Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria 
(UUPA).

Kehadiran UUPA tidak luput dari perdebatan walaupun diha-
rapkan menjadi landasan hukum untuk melindungi masyarakat da-
ri dominasi kapitalis. Daniel Fitzpatrick (1997) menyatakan bahwa 
UUPA justru menggiring pada sengketa yang lebih besar dan turut 
melemahkan kolektivitas masyarakat adat karena proses legalisasi 
tanah atas nama individu justru menjauhkan struktur sosial seper-
ti elemen komunal dan koperasi. Semakin banyak tanah yang dile-
paskan untuk kepemilikan pribadi dengan pendataan sertifikasi mo-
del Barat justru akan membuka jalan menuju kultur tanah sebagai 
investasi atau materialisasi tanah. Hal ini tentu bertentangan de-
ngan prinsip hukum masyrakat adat yang memandang sumberda-
ya dengan kacamata nilai sosial melalui konsensus. Tanpa melihat 
tanah sebagai nilai sosial, maka jalan menuju marginalisasi akan 
terus terbuka. Berbagai kontradiksi hukum dan kompleksitas meli-
hat kolektivitas ekonomi masyarakat adat seharusnya menjadi fo-
kus kebijakan, yakni bagaimana memperkuat daya masyarakat di 
tingkat lokal, terutama daya untuk melawan berbagai proyek pem-
bangunan yang berdampak buruk pada keadaan sosial (Warren dan 
Lucas 2013).

Kapitalisme dan Proses Marginalisasi 

Teori ketergantungan (dependency theory) dari tradisi Marxian cu-
kup populer digunakan untuk menjelaskan proses peminggiran 
masyarakat setelah masuknya model produksi kapitalis karena si-
fat alaminya yang mengubah pola hubungan sosial dan relasi kerja 
dalam masyarakat. Kapitalisme secara alamiah bersifat eksploita-
tif dan membutuhkan pemisahan antara masyarakat dari tanah-
nya (Afrizal 2007). Pada masyarakat yang secara tradisional me-
nerapkan pola hubungan dan model produksi kolektif, mereka 
memiliki keterikatan erat dengan tanah sehingga proses ekploitasi 
terhadap tanah tidak berjalan dan ketersediaan tenaga kerja un-
tuk bergantung pada pemilik modal atau perusahaan tidak dapat 
terpenuhi. Oleh karenanya, kapitalisme membutuhkan terjadinya 
proses proletarisasi yang membuat masyarakat menyerah pada ke-
pemilikan tanah dan bergantung pada kapitalis dengan menjual 
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tenaganya menjadi buruh untuk mendapatkan penghidupan. Pe-
netrasi industri kapitalisme membutuhkan terjadinya transformasi 
masyarakat sebagai produsen dan pemilik tanah menjadi buruh ba-
yaran, atau yang disebut sebagai akumulasi primitif (Afrizal 2007).

James C. Scoot dalam bukunya yang berjudul The Moral Econo-
my of The Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia 
(1976) berpendapat bahwa perilaku ekonomi petani terutama di da-
erah pedesaan Asia Tenggara didasarkan pada prinsip moral yang 
menempatkan kegiatan manusia untuk merasa cukup selama ter-
sedianya kebutuhan pokok daripada keinginan untuk meningkat-
kan keuntungan sebanyak-banyaknya. Hidup didasarkan pada rasa 
aman akan tersedianya kebutuhan pokok. Kebutuhan akan rasa 
aman dan prinsip moral tersebut yang membuat masyarakat tetap 
bertahan dalam kegiatan ekonomi secara otonom. Akan tetapi, ka-
pitalisme dapat merusak prinsip moral tersebut melalui beberapa 
proses. Pertama, kapitalisme mengubah struktur agraria dan tenaga 
kerja. Komodifikasi tanah memaksa masyarakat untuk menyerah-
kan kendali atas kepemilikan tanah dan berubah menjadi buruh 
yang pada akhirnya harus bergantung pada fluktuasi pasar yang 
takmenentu. Kedua, kapitalisme melemahkan susunan keaman-
an sosial antarmasyarakat yang sebelumnya dapat diandalkan un-
tuk saling mencari pertolongan ekonomi. Ketiga, sumber alternatif 
pendapatan tradisional menurun. Keempat, kapitalisme memung-
kinkan pemilik modal untuk mengeksploitasi orang miskin yang 
akhirnya membuat hubungan sosial antarmanusia menjadi sebatas 
kontrak (Afrizal 2007).

Penetrasi kapitalisme dalam kelompok masyarakat kolektif 
menggiring mereka untuk memercayai suatu ilusi bahwa hidup 
yang berorientasi pada keuntungan material adalah cara hidup 
yang paling efektif. Kepemilikan tanah tidak akan berarti jika ti-
dak terjadi eksploitasi maksimum untuk mengejar keuntungan dan 
potensi tertinggi dari tanah tersebut. Pada akhirnya, terbentuklah 
suatu perspektif dalam masyarakat bahwa mereka harus melaku-
kan pekerjaan apa pun yang dapat menghasilkan uang dengan le-
bih cepat walau harus melepaskan tanah mereka. Titik inilah yang 
akan menempatkan masyarakat pada posisi marginal di tempatnya 
sendiri, di mana mereka tidak memiliki kebebasan secara individu 
maupun kolektif untuk mendayagunakan tanah mereka.

Industri skala besar memiliki cara lain dalam memastikan ma-
syarakat untuk menyerahkan kemandirian mereka pada rantai 
produksi, yang tadinya sebagai produsen beralih menjadi buruh. 
Masyarakat yang tetap bertahan untuk menjadi pemilik sekaligus 
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penggarap lahan akan dituntut memaksimalkan produktivitas de-
mi memenuhi kuota permintaan pasar. Akan tetapi, masyarakat pa-
da umumnya memiliki kemampuan produktivitas yang tidak sama 
dengan industri, karena mereka tidak dapat menutup biaya pro-
duksi yang terus membengkak, khususnya biaya untuk membeli 
bibit dan pupuk tertentu yang dibutuhkan oleh berbagai varietas 
tanaman yang dipaksa untuk ditanam sejak hadirnya Revolusi Hi-
jau. Sebagian petani mampu bertahan atau bahkan menaikkan 
pendapatan dengan model produksi tani tersebut, namun sisanya 
terpaksa melepaskan tanah demi membayar utang biaya produksi 
(Bachriadi dan Wiradi 2013). Cara ini memperlihatkan seakan hi-
langnya tanah dari rakyat adalah suatu hal yang alamiah, tanpa 
paksaan dan tanpa perampasan, sehingga tuduhan ketakadilan dan 
marginalisasi karena masuknya model industri kapitalisme seakan 
takrelevan.

Masyarakat yang hidup dengan model produksi subsisten dari 
alam dituntut untuk menyesuaikan pada modernisasi pertanian 
berskala besar, berorientasi pada pasar, dan ambisi untuk memi-
sahkan produsen atau petani dari tanahnya. Pemisahan ini terjadi 
karena cara-cara petani dianggap tradisional, primitif, konservatif, 
dan takefisien. Pemilik tanah yang telah masuk ke dalam lingkaran 
model kapitalisme pada dasarnya telah kehilangan otonomi, karena 
sesungguhnya kendali berada di tangan pasar. Akibatnya, mereka 
harus terus mengejar laju produksi walaupun harus melebihi be-
ban maksimal yang dapat ditanggung lingkungan. Selain memaksa-
kan beban lingkungan, pemilik tanah juga harus berjuang di tengah 
pendapatan yang terus menurun karena biaya yang didapat harus 
dialokasikan untuk menutup biaya produksi yang terus melonjak 
(Robbins 2012).

Masyarakat sudah tidak bisa mengandalkan lingkungan untuk 
memenuhi kehidupan sehari-hari terutama untuk kebutuhan pa-
ngan. Lingkungan yang telah dieksploitasi demi memenuhi per-
mintaan produktivitas industri skala besar akan turut merusak 
sumber-sumber pangan masyarakat sekitar yang akhirnya menam-
bah alasan untuk melepaskan tanah. Selain itu, keadaan juga di-
persulit akibat meningkatnya perbedaan strata sosial seiring ru-
saknya sistem kolektif yang juga tidak lagi stabil. Pada akhirnya, 
bagaimanapun cerita lepasnya tanah baik karena perampasan 
atau pelepasan sendiri dari pemiliknya, marginalisasi hampir tidak 
dapat dihindari: keadaan di mana masyarakat kehilangan kuasa 
sosial dan akses atas pemanfaatan sumberdaya karena telah di-
kuasai oleh para pemain besar. Pembangunan seharusnya bersifat 
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berkelanjutan tanpa harus mengakibatkan marginalisasi terutama 
pada masyarakat yang sebelumnya memiliki ikatan kontrak kolek-
tif yang kuat (Robbins 2012).

Permasalahan terjadi ketika masyarakat tidak memiliki pilihan 
lain untuk tidak terlibat dalam model produksi kapitalis. Hubungan 
yang terikat oleh kompetisi dan orientasi keuntungan dalam model 
kapitalisme hanya dapat terjadi ketika manusia sadar dan dengan 
sukarela meyakini bahwa harga mereka sebagai manusia dinilai 
dari tenaga kerja, dan tanah adalah komoditas yang dapat secara 
bebas ditransaksikan. Manusia harus dikondisikan untuk menjual 
tanah dengan harga yang kompetitif demi bertahan hidup. Manusia 
harus dipaksa untuk percaya bahwa mereka harus menjual tenaga-
nya demi upah untuk hidup sehari-hari. Manusia juga harus diberi-
kan pengertian bahwa mereka tidak dapat mengakses pemanfaat-
an tanah melainkan dari sistem sewa atau jual beli dengan skema 
pasar yang kompetitif, yang dengan kata lain tanah hanya dapat 
diakses oleh mereka yang memiliki uang. Pada akhirnya kembali 
pada pernyataan sebelumnya tentang betapa pentingnya uang yang 
hanya bisa didapatkan dari upah (Li 2014).

Permasalahan lain tetap menyusul karena tidak semua anggo-
ta masyarakat dapat mengambil untung dari kehadiran model pro-
duksi kapitalis dengan menjadi tenaga kerja karena kuota kesem-
patan di dalam model tersebut tetap terbatas. Bahkan tidak jarang, 
ceruk pasar tenaga kerja pada akhirnya diisi oleh orang-orang yang 
berasal dari wilayah yang jauh dari proyek kapitalis tersebut ber-
ada. Masyarakat yang telah termarginalkan dari segi penguasaan 
tanah makin terpinggirkan oleh mekanisme ketenagakerjaan yang 
takadil (Moreda 2018). Perbedaan akibat hadirnya industri skala 
besar juga memengaruhi respons dari masyarakat terutama peta-
ni yang ditentukan oleh derajat keikutsertaan mereka di dalam 
industri tersebut. Produksi skala besar menguntungkan sebagi-
an masyarakat yang mampu terlibat sebagai pekerja, sedangkan 
sebagian lainnya tidak sedikitpun mendapatkan kesempatan yang 
sama. Hal ini menggiring ketimpangan hubungan sosial yang 
berakibat pada segala bentuk peminggiran lainnya baik politik dan 
ekonomi yang akhirnya dapat memicu perlawanan dari mereka 
yang terpinggirkan. Bertahan untuk tetap menjadi petani sering 
kali tidak dapat menjadi pilihan karena lagi-lagi mereka tidak da-
pat berdampingan dengan cara kerja industri dengan produktivitas 
tinggi sehingga mereka semakin tertekan untuk melepaskan tanah 
(Momonova 2018).

Pada akhirnya, model produksi kapitalis melahirkan orang-
orang yang dipaksa untuk kalah dan menyerah pada mekanisme 
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industri raksasa yang ekploitatif. Akan tetapi, bukan berarti ke-
kuatan kapitalisme tidak bisa dilawan. Seperti yang telah dijelas-
kan sebelumnya bahwa menyerahnya masyarakat pada mekanis-
me kapital dan pasrah pada tekanan pemilik modal adalah karena 
mereka merasa pilihannya sangat terbatas. Perlawanan pada 
dasarnya dapat dimulai dari usaha tingkat rumah tangga untuk 
mengejar atau membangun kembali ekonomi sosial otonom dan 
mandiri. Usaha yang mengendalikan dan mengelola sumberdaya 
secara mandiri akan memutus ketergantungan terhadap pemilik 
modal kapitalis selama dilakukan dengan cara kemitraan usaha se-
cara kolektif. Dapat juga dikatakan bahwa upaya ini adalah untuk 
mengembalikan berbagai nilai kolektif yang sebelumnya terjalin 
kuat di masyarakat, salah satunya lewat hubungan sosial budaya 
masyarakat adat (Martiniello 2018).

Mekanisme kolektif mengejar keamanan ekonomi bagi anggo-
ta masyarakatnya, sehingga penetrasi model kapitalis yang berori-
entasi pada keuntungan dapat dicegah. Kondisi ini bisa terjadi 
selama masyarakatnya percaya bahwa kolektivitas juga dapat me-
nawarkan keuntungan material yang dibutuhkan untuk meme-
nuhi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, diperlukan bukti atau 
model yang dapat memaksimalkan kinerja model produksi kolektif 
yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat tanpa me-
minggirkannya. Kajian ini berangkat dari suatu asumsi bahwa ke-
giatan usaha yang berorientasi pada keuntungan bukanlah suatu 
kesalahan selama usaha tersebut tidak menjadikan masyarakat se-
bagai objek dan korban. Hal ini dapat dilakukan dengan tawaran 
model industri berbasis demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan eko-
nomi yang mencakup pengelolaan sumberdaya dan pengambilan 
keputusan secara demokratis atau kolektif. Demokrasi ekonomi 
tidak menimbulkan proses marginalisasi masyarakat, terutama 
pada kelompok yang secara tradisional telah melaksanakan nilai-
nilai kolektif seperti yang berjalan dalam masyarakat adat. Salah 
satu contoh masyarakat adat dalam tulisan ini adalah kelompok-
kelompok Orang Asli Papua di Sorong Selatan, yang mencakup 
suku Kais, Puragi-Saga, Inanwatan, Fkour, Kokoda, Yahadian, yang 
berdiam di kampung-kampung tepian hutan sagu.

Model Pengelolaan Sagu oleh Masyarakat Adat di Sorong Selatan: 
Sebuah Tawaran

Sorong Selatan merupakan salah satu wilayah dengan masyarakat 
yang masih melaksanakan sistem adat kolektif dalam proses peng-
ambilan keputusan dan pengelolaan sumberdaya melalui hubung-
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an kekerabatan yang terorganisir berupa marga. Sorong Selatan 
memiliki keanekanekaragaman suku dengan sistem marga, seperti 
suku Maoi, Maybrat, dan Kaiso. Suku Maybrat memiliki tempat-tem-
pat keramat yang dipercaya mengatur, melindungi, dan bisa mence-
lakai siapa saja yang merusak atau melakukan tindakan yang ber-
tentangan dengan adat istiadat setempat. Situs-situs keramat juga 
berfungsi sebagai tempat penyembahan, syukuran, bahkan tem-
pat penyelesaian sengketa yang terjadi dalam hubungan sosial ke-
masyarakatan. Situs keramat biasanya adalah lokasi atau wilayah 
tertentu yang secara turun-temurun dipercayai sebagai tempat 
yang harus dijaga dan dilindungi oleh seluruh lapisan masyarakat 
(Pattiselanno dan Mentansan 2010). Hukum adat masyarakat Papua 
dalam mengelola sumberdaya alam relevan dengan prinsip-prinsip 
demokrasi ekonomi, antara lain (Firdaus dan Wibowo 2019):

1. Produksi dikerjakan oleh semua. Seluruh sumberdaya di-
pergunakan untuk kemakmuran dan kebutuhan masyara-
kat sehingga pengerjaan produksi terutama dalam hal hutan 
sagu dikerjakan oleh anggota marga. Seluruh anggota mar-
ga memiliki akses yang sama atas sumberdaya dan kegiatan 
produksi yang ditentukan lewat mekanisme kolektif adat.

2. Produksi dikerjakan untuk semua. Tanah, terutama hutan, 
dianggap sebagai pusat kehidupan. Tanah telah dikelola ber-
sama sehingga hasilnya harus dipastikan terdistribusi untuk 
seluruh anggota marga.

3. Produksi di bawah pimpinan dan/atau kepemilikan anggota 
masyarakat. Kepemilikan marga atas sumberdaya didasar-
kan pada lokasi yang dijelajahinya pertama kali saat berburu 
di areal hutan yang belum dikuasai marga lain. Begitu areal 
“belum bertuan” tersebut dikerjakan oleh suatu kelompok 
marga, maka secara hukum ulayat, lahan tersebut adalah 
milik marga yang bersangkutan, dan penguasaan ini dapat 
diwariskan kepada keturunannya, terutama keturunan laki-
laki. Walaupun sistem pewarisan berada di garis keturun-
an laki-laki, pada umumnya sistem marga tidak memberla-
kukan yang pada umumnya dilakukan masyarakat modern 
melalui skema jual beli. Orang di luar marga dan suku di-
perbolehkan mengakses wilayah atau sumberdaya dengan 
izin dan terbatas pada penggunaan hasil dengan pembayar-
an sejumlah kompensasi atas ulayat sesuai dengan aturan 
suku masing-masing (Tokedede et al. 2005).
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Masyarakat memiliki kearifan lokal dalam memanfaatkan alam 
untuk keperluan hidup terutama pangan. Bahan pangan utama 
masyarakat Papua dari alam adalah sagu, dan mereka memiliki ke-
arifan lokal tersendiri untuk mengelola sagu yang berorientasi pa-
da kelestarian lingkungan. Cara pengelolaan sagu tersebut antara 
lain (Savitri, Dumairy, dan Swartanti 2019):

1. Sagu baru akan dipanen jika usianya mencukupi. Hal ini di-
tandai dengan daun yang mulai sedikit dan sudah keluar bu-
ahnya.

2. Ketika ditokok, anakan sagu selalu dijaga. Anakan yang dija-
ga secara alamiah akan berkembang menjadi pohon sagu.

3. Sagu yang dipanen (sekali tokok) 50% hasilnya akan dijual, 
dan 50% dikonsumsi sendiri. Sagu yang dikonsumsi sendiri 
akan habis dalam dua bulan.

4. Sagu selalu diproses di air yang mengalir agar limbahnya ti-
dak menyebabkan genangan dan bau. Ampas sagu (ela) dije-
mur dan setelah kering dimanfaatkan sebagai pakan ternak 
atau kompos.

5. Sagu yang diproses secara manual rasanya lebih enak. Serat 
yang dihasilkan dari proses manual lebih panjang/tidak ter-
putus, sehingga kandungan patinya lebih banyak.

Proses pengolahan sagu ala industri tentunya berbeda dengan 
cara tradisional. Salah satu pabrik sagu yang telah beroperasi ada-
lah PT ANJ Agri Papua (ANJAP) di Sorong Selatan. Proses pengolah-
an sagu di pabrik ANJAP adalah (Arif 2019):

1. Sagu dipanen dengan gergaji mesin lalu dipotong menjadi 
tual sagu beukuran panjang kurang lebih 2 meter. Tual sa-
gu yang telah terkumpul ditarik dan dimobilisasi mengguna-
kan eskavator.

2. Tual sagu yang sudah terpotong kemudian dirakit rapi lalu 
ditarik oleh perahu dari perkebunan menuju pabrik melalui 
kanal buatan.

3. Di pabrik, tual sagu dipotong kembali hingga sependek 1 me-
ter kemudian dikupas kulitnya menggunakan mesin pengu-
pas (debarker).

4. Sagu kemudian dihaluskan dan direbus untuk mengekstrak-
si pati menjadi larutan lalu disaring untuk menghilangkan 
serat kayu. Prosesnya melalui mesin ekstraktor dan hidrosi-
klon.
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5. Larutan dimasukkan ke dalam mesin pengering (flash dryer) 
untuk dikeringkan.

6. Setelah pengeringan selesai, sagu pun menjadi tepung yang 
siap untuk dikemas.

Perbedaan dari dua cara tersebut membutuhkan “perkawinan” 
yang tepat untuk menghasilkan model pengelolaan yang membe-
rikan nilai tambah dengan tetap menempatkan kuasa sagu di ta-
ngan masyarakat. Model demokratis pengelolaan sagu yang dike-
lola oleh masyarakat adat kami ajukan sebagai tawaran diskusi. 

gambar 2
Model Demokrasi 

Ekonomi 
Pengelolaan Sagu

Model tersebut disusun berdasarkan prinsip, dimensi, dan indi-
kator sebagai berikut:

1. Prinsip dalam model berisi tentang nilai-nilai yang dikan-
dung dalam demokrasi ekonomi dan yang selama ini hidup 
di masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut meliputi (1) produk-
si dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan 
atau penilikan anggota-anggota masyarakat; (2) mengguna-
kan sumberdaya lokal; (3) kolektivitas; (4) kerjasama; (5) ta-
ta kelola yang memperhatikan budaya lokal; (6) pelestarian 
lingkungan hidup.

2. Dimensi yang digunakan dalam model meliputi tiga modal 
sosial dalam demokrasi ekonomi, yakni (1) modal material; 
(2) modal intelektual; (3) modal institusional.
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3. Indikator dalam model meliputi (1) tanah/hutan; (2) teknolo-
gi; (3) pembiayaan; (4) tenaga kerja; (5) pendidikan; (6) pe-
latihan; (7) musyawarah; dan (8) jejaring.

prinsip dimensi indikator
a. Produksi dikerjakan oleh se-

mua, untuk semua di bawah 
pimpinan atau penilikan ang-
gota-anggota masyarakat;

b. Menggunakan sumberdaya 
lokal;

c. Kolektivitas;

d. Tata kelola yang memper-
hatikan budaya lokal; dan

e. Pelestarian lingkungan hidup.

1. Modal material 1. Tanah
2. Teknologi on farm dan 

off farm

3. Pembiayaan
4. Tenaga Kerja

2. Modal intelektual 1. Pendidikan
2. Pelatihan

3. Modal institusional 1. Tata Kelola
2. Musyawarah
3. Jejaring

Prinsip-prinsip dalam model ini akan menjadi corak produksi 
sekaligus sebagai ruh kooperasi sagu. Dimensi akan menjadi peta 
jalan dalam mewujudkan model. Modal intelektual menjadi lang-
kah awal yang disusul modal institusional dan material. Indikator 
adalah hal-hal yang dikerjakan dalam setiap tahapan.

tabel 8
Prinsip, Dimensi, 
dan Indikator Model 
Demokrasi Ekonomi 
Sagu

gambar 3
Peta Jalan Penguat-
an Kapasitas Model 
Demokrasi Ekonomi 
Dalam Pengelolaan 
Sumberdaya
Sumber: 
Suyatna et al. (2017).

Pengembangan modal intelektual dapat diwujudkan melalui pu-
sat belajar masyarakat “Sekolah Sagu” yang dikelola dan dimiliki 
oleh masyarakat sebagai wahana belajar bersama untuk melaku-
kan pengelolaaan pengetahuan yang bertujuan untuk:

1. Menggali dan mendokumentasikan pengetahuan lokal yang 
dimiliki oleh masyarakat. Proses ini diharapkan mampu men-
jaga pengetahuan lokal yang ada sehingga pengetahuan-pe-
ngetahuan yang telah dimiliki oleh masyarakat tidak hilang 
secara generasional.

2. Mencari pengetahuan baru yang bersumber dari perguruan 
tinggi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-
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lain. Proses ini diharapkan mampu menghadirkan penge-
tahuan yang selama ini tidak dapat dijangkau oleh masya-
rakat.

3. Mengembangkan pengetahuan. Proses ini diharapkan mam-
pu menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan yang 
berujung pada peningkatan kesejahteraan.

Sekolah Sagu memiliki tiga tahapan pelaksanaan, yakni dasar, 
menengah, dan lanjut. Setiap tahapan memiliki tujuan dan mate-
ri yang berbeda-beda. Kurikulum yang dimaksud dalam model ini 
adalah materi-materi yang akan dipelajari bersama dengan meng-
gunakan metode pendekatan partisipatif (Savitri, Dumairy, dan 
Swartanti 2019). 

1. Tingkat Dasar. Tahapan ini merupakan upaya untuk me-
mulai partisipasi masyarakat dalam proses inisiasi Sekolah 
Sagu yang berpijak pada aspek sosial budaya. Tahapan ini 
berfungsi untuk mendorong masyarakat menggali lebih da-
lam sisi sejarah, karakter, dan kearifan lokalnya sendiri ter-
kait pengelolaan sumberdaya alam khususnya sagu. Dengan 
kata lain, tingkat dasar tidak hanya sebagai kegiatan transfer 
ilmu dan informasi, namun proses pengumpulan partisipa-
si untuk bergerak ke tahapan selanjutnya yaitu membangun 
modal kelembagaan. Beberapa tujuan dari tingkat dasar 
antara lain (a) pengetahuan produksi untuk konsumsi; (b) 
pengetahuan produksi untuk kelestarian ekologis; dan (c) 
pengembangan kualitas manusia. Materi pada tingkat da-
sar meliputi (a) relasi gender dan kekerabatan; (b) daya, po-
la, dan gaya produksi rumah tangga dan individu; dan (c) 
praktik produksi rumah tangga dan individu.

2. Tingkat Menengah. Tahapan ini merupakan upaya untuk me-
lanjutkan partisipasi masyarakat yang berpijak pada aspek 
sosial ekonomi. Jika pada tingkat sebelumnya masyarakat 
telah mengetahui berbagai informasi dasar terkait sagu dan 
hubungannya dengan sosial budaya mereka sendiri, selan-
jutnya mulai bergerak untuk mengetahui bagaimana ca-
ranya supaya sagu yang nantinya dapat dikelola secara ko-
lektif oleh masyarakat dapat membawa manfaat ekonomi. 
Pengetahuan dasar terkait pengelolaan sagu yang pada da-
sarnya sudah dimiliki oleh masyarakat dan kearifan lokal, 
dikembangkan untuk membawa manfaat serta kemandirian 
ekonomi masyarakat. Tujuan utama dari tingkat menengah 
ini adalah terbentuknya pengetahuan akan produksi ko-
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moditas. Materi pada tingkat menengah meliputi (a) kualitas 
komoditas; (b) rantai distribusi; (c) tata kelola usaha; dan (d) 
analisis usaha.

3. Tingkat Lanjut. Peningkatan ekonomi yang baik selalu di-
sertai dengan peningkatan kapasitas pengetahuan terkait 
ekonomi, sosial, dan teknologi. Pengorganisasian ketiga 
hal tersebut harus bersamaan dan selalu berdampingan. 
Meninggalkan salah satu aspek dapat menyebabkan tidak 
berhasilnya pengembangan ekonomi seperti yang diharap-
kan. Seperti saat kita meninggalkan penguatan kapasitas 
ekonomi membuat kita tidak dapat mengelola usaha. Me-
ninggalkan sisi sosial dapat membuat tcerai berai dan tidak 
solid dalam mengelola usaha. Sedangkan tanpa bantuan 
teknologi, usaha kita akan stagnan. Belum lagi, yang da-
pat dijangkau oleh usaha tanpa teknologi hanyalah pro-
duk lokal dalam skala kecil karena tenaga manusia sangat 
terbatas. Pengembangan usaha sagu pada tingkat lanjut ini 
merupakan proses perubahan yang terus-menerus menuju 
perbaikan ekonomi, termasuk usaha meningkatkan produk 
dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, termasuk 
pemerataan pembangunan dan hasilnya. Peningkatan eko-
nomi dan produksi ini tentu tidak terlepas dari pengorgani-
sasian pengetahuan dan teknologi yang digunakan. Materi 
pada tingkat lanjut meliputi (a) budidaya sagu; (b) produksi 
sagu basah; (c) produksi sagu kering; (d) pengolahan sagu; 
dan (e) pengendalian kuantitas dan kualitas air bersih.

Pengembangan modal institusional difokuskan pada tata kelo-
la, mekanisme pengambilan keputusan, dan menggalang jejaring 
baik dengan sesama produsen maupun pada aspek distribusi dan 
konsumsi. Tata kelola organisasi bisnis berdasarkan pada kolekti-
vitas (bukan individualitas) dan kerjasama (bukan persaingan). Hal 
ini dilakukan dengan semangat bahwa produktivitas dan kualitas 
dapat diraih dengan jalan demokrasi. Upaya berjejaring dengan 
sesama produsen, distributor, dan konsumen dilakukan dengan 
tujuan untuk menjaga skala bisnis dan membuka keterhubung-
an dengan pihak lain. Pengembangan modal material ditujukan 
untuk memperkuat alat-alat produksi seperti tanah, teknologi, pem-
biayaan, dan tenaga kerja. Modal material ditempatkan pada akhir 
tahapan agar berbagai hal mengenai pengetahuan dan kelemba-
gaan telah cukup tuntas disepakati sehingga mengurangi potensi 
konflik.
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Kolaborasi dari para pihak dibutuhkan untuk memulai proses-
proses tersebut. Kabupaten Sorong Selatan memiliki modal awal 
yang cukup. Pemerintah daerah, gereja, perguruan tinggi seperti 
Akademi Komunitas Negeri Sorong Selatan, kelompok perempuan, 
organisasi pemuda, organisasi agama, dan masyarakat adat perlu 
duduk bersama untuk merumuskan model pengembangan sagu. 
Pembagian peran sesuai dengan kapasitas yang dimiliki perlu di-
lakukan guna mempercepat proses pengembangan. Perguruan 
tinggi dapat mengambil peran dalam pengembangan kapasitas 
sumberdaya manusia. Pemerintah daerah mengambil porsi untuk 
mengembangkan kapasitas modal material. Lembaga atau organi-
sasi yang lain bergerak untuk mengembangkan kapasitas kelem-
bagaan. Kerjasama dari seluruh pihak yang dilakukan secara sis-
tematis akan mampu membuka ruang-ruang pengembangan yang 
selama ini masih tertutup.

Pada dasarnya, model ini diajukan sebagai tawaran lain dari pi-
lihan-pilihan yang saat ini marak diambil. Setidaknya terdapat tiga 
pilihan dalam pengelolaan sumberdaya, yakni negara, swasta, dan 
rakyat. Negara dan swasta hingga saat ini memiliki porsi yang be-
sar dan cenderung memperoleh peluang semakin besar. Rakyat se-
bagai pemilik sumberdaya belum mendapatkan kesempatan yang 
cukup.

Pengelolaan sagu dengan model kolektif ini diharapkan mam-
pu memberikan pandangan alternatif pada masyarakat Papua un-
tuk mengharmoniskan antara kelestarian lingkungan dengan kegi-
atan ekonomi manusia sekaligus menaruh kuasa produksi terbesar 
tetap berada di tangan masyarakat. Cara ini akan menghilangkan 
ketergantungan pada perusahaan yang sebelumnya sudah dialami 
sebagian masyarakat.

Tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat untuk meng-
implementasikan model ini adalah arus modernisasi industri lewat 
perusahaan yang menjanjikan jumlah uang lebih banyak dalam 
jangka waktu yang lebih cepat. Masyarakat perlu mengetahui bah-
wa usaha pengelolaan sagu secara mandiri juga dapat menguntung-
kan.

Salah satu contoh datang dari satu keluarga di Kampung Kais, 
Kabupaten Sorong Selatan, yang melakukan pengolahan sagu men-
jadi tepung untuk dijual. Keluarga ini cukup sukses dalam produk-
si sagu karena mampu menyekolahkan anaknya hingga sarjana, 
hanya dengan modal memproduksi tepung sagu basah. Proses pro-
duksi tepung sagu basah dalam keluarga ini dilakukan oleh selu-
ruh anggota keluarga yang melibatkan laki-laki dan perempuan, se-
hingga dapat mengasillkan tepung sagu basah dalam jumlah yang 
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banyak dan menjual dengan berperahu dari kampung menuju kota. 
Sagu yang mereka bawa ke kota biasanya dijual dengan dendeng 
babi. Sagu dengan jumlah tiga puluh karung dijual dengan harga 
Rp150.000,00–Rp200.000 per karung. Sedangkan dendeng dihar-
gai Rp20.000–Rp30.000. Dari hasil menjual tepung sagu basah 
saja, mereka bisa mengumpulkan uang sekitar Rp4.500.000 dan 
dari dendeng babi mendapatkan uang sekitar Rp1.400.000. Uang 
itu lalu dibagi oleh Yakoba menjadi beberapa bagian, seperti un-
tuk membeli bahan bakar, berbelanja kebutuhannya di kampung, 
membelanjakan warga kampung yang sudah menitipkan sagunya 
untuk dijualkan dan sisanya oleh Markus Sepa dikirim untuk bia-
ya hidup dan uang kuliah anaknya (Savitri, Dumairy, dan Swartanti 
2019).

Menurut pasangan ini, hasil menjual sagu itu tergolong lebih 
menghasilkan dibanding kerja di perusahaan. Di perusahaan, satu 
tim pemotong pohon sagu berisi lima orang. Per enam hari (sepe-
kan, karena pada hari minggu semua harus beribadah) mereka bisa 
menyetor tual sagu sebanyak 200 batang dengan harga Rp9.900 per 
tual. Maka, penghasilan regu itu sebesar Rp1.980.000. Penghasilan 
ini dibagi berlima sehingga masing-masing mendapatkan pengha-
silan Rp396.000 per pekan. Apabila dijumlah selama sebulan, ma-
ka pendapatan per pekan regu tersebut dikalikan empat, sehingga 
diperoleh pendapat sebulan Rp1.584.000. Nominal ini hanya seper-
empat dari hasil yang diperoleh mama Yakoba dan suaminya ketika 
menjual sagu ke pasar Teminabuan atau Sesna (Savitri, Dumairy, 
dan Swartanti 2019).

Cerita ini menggambarkan bahwa masyarakat pada dasarnya 
memiliki kemampuan untuk mengerjakan pengusahaan sagu ter-
utama dalam bentuk tepung sagu basah. Mereka mampu meme-
cahkan mitos bahwa uang hanya bisa didapat dengan menjalin 
hubungan kerja dengan perusahaan dengan menjadi buruh atau 
menjadi penyedia bahan mentah yang dibayar murah. Pengusaha-
an sagu lingkup kampung/desa maupun keluarga tetap mampu 
menghasilkan pendapatan untuk masyarakatnya, bahkan lebih 
layak daripada dari perusahaan. Selain itu, bisa dilihat bahwa 
model pengusahaan sagu tingkat rumah tangga yang dilakukan 
sendiri oleh masyarakat mampu membuka peluang kerja yang 
lebih besar karena laki-laki dan perempuan menjalin kerjasama 
dalam pengolahan sagu, tidak seperti perusahaan yang ternyata 
hanya mau menerima tenaga kerja laki-laki. Model industri skala 
kecil seperti ini yang bergantung pada lahan lingkungan sendiri 
dan membutuhkan tenaga yang banyak justru akan menjaga ling-
kar proses produksi tetap berada di tangan masyarakat. Mereka 
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tidak perlu lagi untuk terjepit dalam pilihan yang memaksa agar 
melepaskan tanah demi mendapatkan penghasilan sebagai bu-
ruh upahan, karena tanah milik mereka sendiri bisa menghasilkan 
uang. Kebutuhan pengolahan sagu yang membutuhkan banyak 
orang juga akan mencegah masyarakat terjebak dalam tekanan se-
bagai pengangguran.

Tantangan lain untuk menjalankan model ini adalah cara pan-
dang dari pemerintah. Pertumbuhan ekonomi senantiasa menja-
di target utama dalam pembangunan meskipun berdampak pada 
eksploitasi terhadap manusia, alam, dan makhluk hidup lainnya. 
Rakyat semakin sulit untuk memperoleh kesempatan lebih be-
sar dalam berkontribusi karena lemahnya kapasitas yang pada 
akhirnya akan menghambat produktivitas dan pertumbuhan eko-
nomi. Contoh-contoh kesuksesan rakyat di tempat lain dalam me-
ngelola sumberdaya tak jarang diabaikan dengan berbagai alasan. 
Oleh karenanya, pada saat bersamaan dibutuhkan upaya untuk 
melakukan pendekatan kepada pemerintah, khususnya pemerin-
tah daerah, agar memberikan kesempatan dan kepercayaan ke-
pada rakyatnya. Jika memang membutuhkan investor, maka 
anggaplah rakyat sebagai investor dengan investasi yang telah di-
tanam di tanah mereka. Investasi inilah yang akan selalu mereka 
jaga keberlanjutannya karena disanalah hidup dan mati mereka 
disandarkan. Khusus mengenai sagu di Sorong Selatan, rakyat So-
rong Selatan telah menanam investasi senilai Rp22,5 triliun. Siapa-
kah yang akan memperoleh kesempatan memetik investasi ini?

Kesimpulan

Sagu memang memiliki potensi besar secara ekonomi, namun be-
lum tentu bisa menghasilkan kesejahteraan jika tidak dikelola se-
cara tepat. Model pengelolaan yang dilakukan oleh swasta dan ne-
gara selama ini telah terbukti tidak mampu memberikan keadilan 
bagi masyarakat. Nilai tambah terbesar selalu dinikmati oleh nega-
ra dan swasta. Masyarakat hanya menerima sebagian kecil dari kue 
pembangunan. Oleh karenanya, perlu disusun suatu sistem (mo-
del) pengelolaan yang mampu memberikan keadilan ekonomi ba-
gi masyarakat, yakni sebuah model yang menempatkan masyara-
kat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sagu. Proses panjang 
yang membutuhkan kerjasama multipihak perlu dilakukan agar 
model yang akan diterapkan dapat dijalankan.



165wacanaNOMOR 38/TAHUN XXI/2020

#PAPUANLIVESMATTER

Kabupaten Sorong Selatan memiliki kemampuan untuk menja-
di pelopor. Kabupaten ini mempunyai semua prasyarat yang dibu-
tuhkan: hutan sagu, masyarakat adat, perguruan tinggi, kelompok-
kelompok masyarakat, dan pemerintah daerah. Modal lain seperti 
nilai dan budaya yang menjadi pendukung model juga masih ku-
at dipegang. Tantangan yang harus dilalui adalah merajut semua 
potensi tersebut untuk bersama-sama mengembangkan sistem (mo-
del) pengelolaan sagu yang berlandaskan kerjasama dan kolekti-
vitas dengan masyarakat adat sebagai pelaku utama.
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