
LAPORAN AKHIR

PENGOLAHAN SABUT KELAPA DI LAHAN PASANG
SURUT SUMATERA SELATAN

Kgs. Abdul Kodir
Subowo

Reni Utami Soemantri
Reza Setia Andriani

SOUTH SUMATERA FOREST FIRE MANAGEMENT PROJECT
DENGAN

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

PALEMBANG
2005



ii

LEMBAR PENGESAHAN

1 Judul Kegiatan : Pengolahan Sabut Kelapa di Lahan Pasang

Surut Sumatera Selatan

2 Penanggungjawab Kegiatan

a. Nama

b. Pangkat / Golongan

c. Jabatan

:

:

:

:

Ir. Kiagus Abdul Kodir, M.Si

Pembina / IV a.

Peneliti Non Klas

3 Unit Kerja : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

Sumatera Selatan (BPTP Sumsel)

4 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Banyuasin

5 Sumber Dana : South Sumatera Forest Fire Management

Project (SSFFMP) Tahun Anggaran 2004

Mengetahui Penanggung Jawab Kegiatan
BPTP Sumatera Selatan

Kepala,

Dr. Subowo, G. Ir. Kiagus Abdul Kodir, M.Si
NIP. 080 063 223 NIP. 080 099 931

Menyetujui
EU. Co. Director SSFFMP

DR. Karl-H. Steinmann



iii

KATA PENGANTAR
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masyarakat yang dilaksanakan oleh South Sumatera Forest Fire Management Project
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langsung, kami tak lupa menyampaikan terima kasih.
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ataupun laporan ini. Untuk itu kami mohon maaf yang setulusnya dan atas kritik maupun

saran yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Palembang, Desember 2005
Penanggung Jawab Kegiatan,
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RINGKASAN

Sumatera Selatan (Sumsel) termasuk salah satu propinsi di Indonesia yang rawan
terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama di musim kemarau. Kebakaran hutan dan
lahan terkait erat dengan kondisi sosial ekonomi dan perilaku masyarakat. Pada umumnya,
pada saat musim kemarau, masyarakat di daerah sekitar rawa pasang surut dan rawa lebak
mencari tambahan pendapatan melalui praktek nglebung (mencari ikan pada kolam-kolam
yang masih berair) atau menanam padi dengan sistim sonor dengan membakar rawa/lebak
yang mengering. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.
Untuk mencegah hal tersebut perlu diupayakan pengalihan aktivitas/kegiatan masyarakat
dengan cara menciptakan kegiatan yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi
masyarakat pedesaan dan meningkatkan taraf hidupnya. Salah satu upaya tersebut adalah
melakukan kegiatan pengembangan usaha pemanfaatan hasil samping tanaman kelapa
rakyat. Sejauh ini pemanfatan hasil tanaman kelapa masih belum maksimal. Padahal di
daerah pasang surut tanaman kelapa sangat potensil. Ini terbukti dengan besarnya luasan
lahan pertanaman kelapa di lahan pasang surut, yaitu hampir 65 % dari seluruh areal
pertanaman kelapa di Sumatera Selatan. Umumnya hasil tanaman kelapa masih dalam
bentuk buah segar yang dijual di pasar tradisional atau dikonsumsi sendiri. Belum
berkembangnya usaha ini diduga karena belum optimalnya teknologi yang dikuasai oleh
petani. Untuk itu perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan dalam penerapan teknologi
pengolahan hasil tanaman kelapa. Kegiatan ini telah dilakukan mulai tahun 2004,
seterusnya secara bertahap dalam waktu tiga tahun akan dilakukan pembinaan. Pada tahun
2004 telah dibuat percontohan unit usaha pengolahan sabut dan tempurung kelapa serta
pengolahan minyak kelapa. Tujuan kegiatan ini adalah : 1). meningkatkan nilai tambah
hasil tanaman kelapa yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup
petani, 2). terbinanya usaha pengolahan sabut dan tempurung serta minyak kelapa di
sentra produksi kelapa, dan 3). menciptakan kegiatan dan lapangan pekerjaan petani di
sentra produksi kelapa, dapat mencegah terjadinya kebakaran lahan. Dari kegiatan ini
telah terbentuk empat kelompok pengolahan hasil tanaman kelapa, yaitu satu kelompok
pengolah sabut, satu kelompok pengolah tempurung dan dua kelompok pengolah minyak
kelapa. Pada tahun 2005 kegiatan dilanjutkan dengan pembinaan yang menitik beratkan
pada upaya memantapkan usaha pengolahan sabut kelapa. Pada tahun ini pula dirintis
kembali upaya pemasaran sabut yang dihasilhan dari proses mekanis dan manual.
Pembinaan berupa pelatihan pengolahan sabut secara manual telah dilakukan pada tahun
ini, yaitu dengan membuat tali sabut, keset, sikat dan sapu sabut. Hasil kegiatan
menunjukkan bahwa para petani anggota kelompok usaha yang telah dibentuk sangat
antusias mengikuti kegiatan dan dapat menerima serta mampu menguasai teknologi yang
telah diajarkan. Dari sini telah dihasilkan produk olahan sabut berupa keset, sikat dan sapu
sabut.

Kata kunci : Kebakaran Hutan dan lahan, Sumsel, kegiatan usaha pengolahan sabut
kelapa.
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PENDAHULUAN

Tanaman kelapa cukup luas pemanfaatannya, mulai dari akar sampai pucuk

semuanya bermanfaat bagi kehidupan manusia sehingga tanaman ini dijuluki “ Pohon

Kehidupan (The Tree of Live) “ (Hamzah, 1996). Selama ini pemanfaatan hasil kelapa

yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah pengolahan daging kelapa. Kopra, minyak

dan santan merupakan produk olah daging kelapa yang paling populer. Padahal bila

ditelusuri ternyata daging buah kelapa hanya sekitar 30% dari buah kelapa utuh, sedangkan

sabut 33%, tempurung 15%, dan air buah 22% (Barlina, et al.,1990).

Dalam pengolahan kopra dan daging kelapa sebelum diparut biasanya air kelapa

terbuang begitu saja. Begitu juga sabut dan tempurung biasanya hanya dijadikan bahan

bakar, selebihnya kebanyakan terbuang. Sebetulnya hal itu dapat diolah menjadi produk

yang bernilai ekonomi bila diterapkan dengan teknologi yang tepat guna. Sabut kelapa bila

diolah dengan teknologi pemisahan serat dapat menghasilkan produk-produk seperti tali,

keset, sikat, tikar, sapu, karpet, bahan pengisi kasur dan kursi. (Barlina, et.al., 1990).

Menurut hasil penelitian bahwa satu hektar pertanaman kelapa dapat menghasilkan

± 7.380 butir kelapa setara dengan 1,64 ton kopra dengan asumsi 450 butir kelapa dapat

menghasilkan 100 kg Kopra. Dari produksi 100 kg kopra dapat diperoleh hasil samping

berupa sabut kelapa sebanyak 2,9 ton.

Talang Lubuk adalah salah satu dari sekian banyak desa di areal pasang surut

Banyuasin yang memiliki potensi untuk ditumbuhkannya usaha pengolahan sabut kelapa.

Di daerah ini sabut kelapa masih banyak terbuang begitu saja. Dengan adanya pembinaan

dan pelatihan pengolahan sabut diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat untuk

berusaha mencari pendapatan baru disamping berusahatani padi atau lainnya. Demikian

juga dari kebiasaan mencari nafkah dengan membuka hutan menjadi kebiasaan yang

menetap dengan tidak membuka/membakar hutan dan lahan. Mengingat besarnya potensi



vii

dan terbukanya peluang pengolahan hasil samping tanaman kelapa tersebut maka perlu

diupayakan penerapan teknologi pengolahan sabut kelapa di areal lahan pasang surut

Sumatera Selatan sehingga dapat menumbuhkan usaha yang dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut maka secara tidak langsung

dapat mengurangi potensi kebakaran hutan dan lahan.

DASAR PERTIMBANGAN

Propinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memiliki areal pertanaman kelapa rakyat yang

cukup luas. Areal terluas (16.889 ha) terdapat di Kabupaten Banyuasin yang dimiliki oleh

5.534 petani dengan produksi 7.287 ton (Anonim, 2003). Sejauh ini hasil tanaman kelapa

rakyat Sumsel belum sepenuhnya dimanfaatkan menjadi bahan olahan yang dapat

meningkatkan nilai tambah, padahal hasil tanaman ini melimpah. Umumnya buah kelapa

dikonsumsi sendiri tanpa diolah atau dijual dengan harga murah. Di sisi lain, pada musim

kemarau, oleh karena pendapatan sehari-harinya tidak mencukupi banyak petani di sekitar

daerah rawa lebak dan pasang surut mempunyai kebiasaan mencari tambahan pendapatan

dengan mencari ikan di tempat-tempat yang masih ada airnya atau menanam padi dengan

sistim sonor, yaitu dengan cara membakar lahan yang mulai menyurut. Hal ini sangat

berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.

Selama ini pengolahan hasil kelapa yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah

pengolahan daging kelapa untuk diambil santannya. Sebenarnya dari tanaman kelapa

cukup luas pemanfaatannya. Dari buahnya saja, tanaman kelapa dapat menghasilkan

produk yang bernilai ekonomi misalnya kopra, minyak klentik, tepung kelapa, nata de

coco, serat sabut kelapa, arang aktif tempurung kelapa, dan lain-lain.

Secara umum di daerah sentra produksi kelapa di Sumatera Selatan belum

memanfaatkan hasil samping tanaman kelapa untuk menjadi komoditi yang bernilai
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ekonomi. Belum berkembangnya usaha pemanfaatan hasil tanaman kelapa oleh petani di

sentra produksi kelapa rakyat antara lain karena teknologi yang mereka kuasai belum

optimal, disamping itu juga mereka belum bisa memasarkan sendiri produk olahannya.

Untuk itu perlu adanya upaya penerapan teknologi pengolahan dan pembinaan usaha

pengolahan hasil tanaman kelapa rakyat di sentra produksi kelapa di Sumsel. Dengan

demikian diharapkan petani / masyarakat di pedesaan sentra produksi kelapa memiliki

kegiatan yang dapat menambah penghasilan dan meningkatkan taraf hidup sehinga secara

tidak langsung dapat mengurangi potensi kebakaran hutan dan lahan.

1. Tujuan

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk :

a. Memotivasi petani agar dapat memanfatkan sabut kelapa sebagai hasil samping

tanaman kelapa.

b. Menciptakan lapangan pekerjaan sebagai sumber pendapatan baru bagi masyarakat

pedesaan.

c. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan melakukan usaha pengolahan sabut

kelapa

Secara spesifik tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

a. Mentransfer teknologi pengolahan sabut menjadi serat sabut, produk olahan sabut

seperti, keset kaki, sikat dan sapu.

b. Melakukan pembinaan pengembangan kemampuan teknis pengolahan sabut kelapa

tidak hanya secara mekanis tetapi juga secara manual.

2. Luaran

Secara umum luaran kegiatan adalah :

a. Tumbuhnya usaha pengolahan sabut kelapa yang dapat menambah pendapatan

petani.
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b. Terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi petani dan masyarakat sekitarnya yang

dapat meningkatkan pendapatan mereka sehingga mengurangi potensi kebakaran

hutan dan lahan.

Secara spesifik luaran kegiatan adalah :

Luaran Tahun 2005

a. Paket teknologi pengolahan sabut secara manual menjadi produk yang

bernilai jual.

b. Terbentuknya unit usaha pembuatan tambang, sikat keset kaki dan sapu

sabut kelapa.

3. Perkiraan Manfaat dan Dampak

 Dampak akhir dari kegiatan ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah

dalam pelestarian lingkungan dan mengurangi kegiatan penebangan dan

pembakaran hutan maupun lahan.

 Secara kuantitatif kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan

petani/masyarakat pedesaan sebesar 20 % dari pendapatan semula.

METODOLOGI

1. Tempat dan Waktu Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Hasil Samping Tanaman Kelapa Rakyat

dengan melakukan Pengolahahan Sabut Kelapa dilaksanakan di Desa Talang Lubuk

Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Pelaksanaan kegiatan dimulai dari

bulan Januari sampai dengan Desember 2005.

2. Metodologi

2.1. Pendekatan dan Skala usaha

 Kegiatan Pengolahan Sabut.

Kegiatan pengolahan ini dilaksanakan di lahan petani (on farm research) dan

bersifat pendekatan partisipatif dengan melibatkan petani sebagai kooperator
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sejak dari tahap perencanaan sampai akhir kegiatan. Dalam kegiatan ini

mendapat bantuan dari proyek SSFFMP satu paket alat pengolah sabut kelapa

yang terdiri ; satu set alat pembuatan tambang, satu set alat pembuat keset, satu

set alat pembuat sikat dan satu set alat pembuat sapu yang dikelola oleh satu

kelompok petani.

Alat-alat pengolah sabut tersebut ditempatkan dalam satu bangunan

milik salah satu anggota kelompok.

2.2. Kegiatan Pelatihan

Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan adalah Pelatihan Teknis Pembuatan

Tambang, Keset, Sikat dan Sapu Sabut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan

transfer teknologi kepada petani/masyarakat. Dengan kegiatan ini diharapkan agar

kelompok tani pengolah sabut dapat melaksanakan proses pengolahan dengan baik

dan benar. Peserta pelatihan adalah para petani yang tergabung dalam kelompok

usaha tersebut. Selain para petani kelompok usaha tersebut, pelatihan juga diikut

sertakan beberapa aparat desa dan tokoh masyarakat.

3. Prosedur Kegiatan

3.1. Persiapan

 Pembuatan rencana kegiatan berupa rencana operasional pelaksaan kegiatan.

3.2. Pelatihan

Kegiatan ini dimaksudkan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan

peserta dalam hal teknis pengolahan sabut. Kegiatan ini dilakukan di lokasi

langsung dengan mendatangkan pelatih baik dari BPTP Sumsel maupun dari

Baristand Indag Sumsel serta pihak-pihak lain yang terkait.
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3.3. Pengumpulan Data dan Informasi.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghimpun data dan informasi yang

meliputi data potensi, teknologi dan usaha pengolahan hasil tanaman kelapa dan

kelembagaan yang terkait.

Luaran : data dan informasi.

3.4. Analisis dan Pengolahan Data.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengolah dan menginterpretasi data

hasil pengamatan dan kegiatan yang telah dilakukan di lapangan.

Luaran : Hasil kuantitatif dan kualitatif yang dianalis.

4. Kegiatan Pembinaan

Kegiatan ini adalah membina petani dan masyarakat yang telah terbentuk dalam

kelompok pengolahan sabut dengan menjalin kemitraan dengan pihak luar. Luaran : Data

dan informasi kegiatan dan permasalahan yang terjadi dan pemecahannya.

5. Penulisan Laporan

Kegiatan ini adalah penyusunan laporan berdasarkan hasil kegiatan yang dicapai

dan interpretasi data. Luaran : Draft laporan hasil kajian dan laporan yang telah

disempurnakan.

6. Organisasi Pelaksanaan

Operasional Kegiatan ini akan dilakukan oleh tiga orang tenaga peneliti bidang

pasca panen, semuanya dari BPTP Sumsel.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pembinaan Pengolahan Sabut Kelapa ini dilaksanakan pada tahun 2005,

mulai Januari 2005 hingga Desember 2005. Hasil-hasil yang dilaporkan dalam kegiatan

ini adalah hasil-hasil yang telah dicapai secara fisik di lapangan dalam kurun waktu

tersebut.

Keseluruhan pelaksanaan pembinaan berjalan dengan baik dan lancar sesuai

dengan tujuan dan rencana. Para petani dalam kelompok pengolah sabut mengikuti

kegiatan pembinaan yang meliputi pelatihan pembuatan tambang, keset kaki, sikat dan

sapu sabut. Materi pembinaan yang dilaksanakan dapat dimengerti dan dipahami oleh

kelompok. Dari hasil kegiatan pelatihan yang telah dilakukan, peserta telah dapat

memahami dan mencoba pembuatan tambang, keset, sikat, dan sapu sabut dengan baik dan

benar. Dari hasil pengamatan kami, tampak bahwa para peserta mempunyai motivasi dan

bersemangat sejak hari pertama hingga terakhir.

Hasil Pengolahan Sabut

1. Tambang yang dibuat semuanya dijadikan keset = 10 lembar.

2. Jumlah sapu yang dibuat = 20 batang

3. Jumlah sikat yang dibuat = 20 buah

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan Pembinaan Pengolahan

Sabut Kelapa di Desa Talang Lubuk adalah sebagai berikut :

1. Ditinjau dari karakteristik wilayah dan potensi kelapa Desa Talang Lubuk,

Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin sangat potensil untuk
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ditumbuhkan kegiatan pengolahan sabut kelapa. Akan tetapi untuk

pengembangan lebih lanjut harus dibina terus menerus terutama dalam hal

pemasaran produk hasil olahan dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana

yang mendukung.

2. Selama kegiatan berjalan, petani dan masyarakat setempat sebenarnya berminat

dan mau melakukan usaha tetapi kendala modal dan pemasaranlah yang

menjadi hambatan. Dampak kegiatan bagi masyarakat sekitarnya belum

terlihat. Untuk pengembangan usaha lebih lanjut nampaknya petani dan

masyarakat setempat masih menunggu peluang pemasaran hasil pengolahannya.

B. Saran

Untuk keberhasilan kegiatan ini maka masih perlu diadakan pembinaan-

pembinaan lebih lanjut dan disertai dengan kawalan teknologi pengolahan yang lebih

komprehensif terpadu dan tepat guna. Yang paling penting adalah menumbuhkan

kepercayaan kepada petani dan masyarakat setempat bahwa kegiatan ini adalah untuk

mereka, guna meningkatkan taraf hidup mereka, bukan untuk kepentingan sesaat.
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