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Isu Strategis :
Penelitian ini memberikan memberikan konsep pengembangan teknologi
berbagai olahan kelapa melalui teknologi tepat guna yang dapat diaplikasikan
pada masyarakat pengrajin kelapa. Diharapkan penerapan teknologi hasil
kegiatan dapat meningkatkan nilai tambah produk kelapa yang pada akhirnya
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada
peningkatan ekonomi di Propinsi Maluku, khususnya kabupaten Seram
Bagian Barat.

5.

Topik Kegiatan : Implementasi produk olahan kelapa skala pilot plan di
Kabupaten Seram Bagian Barat.

6.

Objek Kegiatan (Jenis Material yang akan diteliti dan segi kegiatan) :
Bahan baku yang digunakan dalam objek penelitian ini
adalah buah daging kelapa yang akan di buat menjadi
beberapa produk olahan kelapa. Teknologi pengolahan ini
diimplementasikan melalui pelatihan pada petani dan
pengrajin kelapa di Sentra Kelapa di Kabupaten Seram
Bagian Barat.

7.

Lokasi Penelitian : Laboratorium Tek. Pangan Fak. Teknik Unpas di
Bandung dan Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi
Maluku.

8.

Hasil yang ditargetkan :
(1) Tercapainya diseminasi TTG pada petani dan pengrajin kelapa,
(2) Pembentukan Kelompok Usaha Baru skala pilot plan sebagai unit
percontohan bagi UKM yang bergerak produksi olahan kelapa.
(3) Terpublikasinya hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi

9.

Institusi lain yang terlibat :

10. Jurnal Ilmiah yang menjadi sasaran : Jurnal Teknologi Industri Pangan, IPB
terakreditasi.
10. Instansi lain yang terlibat : 11. Keterangan lain yang dianggap perlu : -

RINGKASAN
Kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai
peranan penting bagi kehidupan bangsa Indonesia ditinjau dari aspek ekonomi dan
aspek sosial budaya. Prospek agribisnis kelapa sangat cerah, baik dipasaran dalam
negeri maupun pasaran luar negeri (ekspor). Sumber daya alam yang dimiliki
oleh Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu potensi bagi
terbentuknya industri olahan kelapa
di daerah tersebut. Secara umum
permasalahan yang sering dijumpai dalam pembentukan industri baru adalah
teknologi, keterampilan sumber daya manusia, modal usaha, ketersediaan bahan
baku, pasar, dan kelembagaan. Permasalahan tersebut muncul sebagai akibat dari
teknologi yang tidak tepat guna, akses terhadap informasi dan teknologi, tingkat
penguasaan teknologi yang relatif masih rendah dan belum optimal dalam
menjalankan sistem manajemen usaha. Tujuan Khusus penelitian ini adalah
dihasilkannya unggulan produk kelapa dan dihasilkannya model pengembangan
pendirian industri kelapa. Tujuan Umum dari kegiatan penelitian ini adalah :
produk olahan kelapa dapat
dan disukai diterima masyarakat dan
terimplementasinya teknologi pengolahan kelapa di Kabupaten Seram Bagian
Barat.
Keluaran yang akan dicapai dari hasil penelitian ini adalah terbentuknya
produk unggulan kelapa, terpublikasinya model pengolahan kelapa, publikasi
ilmiah di jurnal-jurnal nasional yang terakreditasi. Kebaharuan kegiatan penelitian
ini adalah diperolehnya paket teknologi olahan kelapa yang dapat diaplikasikan
langsung dengan cara yang mudah dan murah. Diharapkan hasil penelitian di
laboratorium dan kajian di lapangan di wilayah kabupaten Seram Bagian Barat,
dapat direalisasikan dengan terbentuknya industri percontohan untuk industri
berbasis kelapa dalam bentuk pendirian pilot plant. Sehingga dengan demikian
pengembangan produk-produk berbasis kelapa yang diperoleh dari hasil penelitian
dapat menambah penganekaragaman olahan kelapa melalui penerapan Teknologi
Tepat Guna di Kabupaten Seram Bagian Barat pada khususnya dan di propinsi
Maluku pada umumnya.

Kata Kunci : Kelapa, Kabupaten Seram Bagian Barat, Teknologi Tepat
Guna.

BA B I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam konteks
pembangunan nasional, karena ketahanan pangan memiliki fungsi ganda, yaitu (1)
salah satu sasaran utama pembangunan, dan (2) salah satu instrument utama
pembangunan ekonomi (Simatupang, 1999). Fungsi pertama merupakan fungsi
ketahanan pangan sebagai prasyarat untuk terjaminnya akses pangan bagi semua
penduduk. Akses terhadap pangan dalam jumlah yang memadai merupakan hak
azasi manusia yang harus selalu dijamin oleh Negara dan masyarakat. Fungsi
kedua, merupakan implikasi dari fungsi ketahanan pangan sebagai syarat
keharusan dalam sumberdaya manusia yang kreatif dan produktif dan sebagai
determinan penting dalam mendukung lingkungan perekonomian yang stabil dan
kondusif bagi pembangunan nasional. Sasaran ketahanan pangan dapat dibangun
dengan mengacu kepada potensi sumberdaya alam, pengembangan komoditas
unggulan daerah dan institusi perdagangan untuk meningkatkan efisiensi,
produktivitas dan mampu menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi.
Propinsi Maluku, khususnya

Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki

potensi sumber daya alam yang besar. Salah satunya adalah tanaman kelapa.
Kelapa mempunyai peranan social, ekonomi dan budaya yang cukup penting
karena hasil perkebunan kelapa menjadi napas perekonomian masyarakat
setempat. Selama ini potensi kelapa yang ada di Kabupaten Seram bagian Barat
belum diupayakan secara optimal. Buah kelapa yang dihasilkan dari perkebunan
rakyat, hanya dijual dalam bentuk segar maupun diolah dalam bentuk setengah
jadi sebagai bahan baku olahan kelapa yaitu minyak kelapa. Dilihat dari nilai
ekonomi tidak memberikan nilai tambah (added value).
Adanya potensi yang yang sangat besar ini harus dimanfaatkan agar tingkat
pendapatan petani juga dapat ditingkatkan. Namun sampai saat ini masih ada
beberapa kendala yang menyebabkan pendapatan petani kelapa masih rendah,

diantaranya kurangnya industri pengolahan kelapa. Diversifikasi produk olahan
kelapa mempunyai potensi yang tinggi untuk dikembangkan terutama yang
mempunyai nilai jual tinggi, sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian
petani kelapa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
1.2. Permasalahan
Beberapa masalah yang ditemui pada pengembangan olahan kelapa di
Kabupaten Seram Bagian Barat, secara garis besar beberapa permasalahan adalah
sebagai berikut :
1) Kurangnya para ahli yang ada di desa petani untuk pembinaan langsung
kepada

petani

dalam

pengembangan

pengolahan

kelapa

dan

diversifikasi produk kelapa dikarenakan kurangnya pengetahuan dari
petani.
2) Masih terbatasnya akses transfer teknologi yang dibutuhkan oleh petani
dalam pengembangan olahan kelapa.
3) Belum adanya kelembagaan untuk menyatukan petani kelapa seperti
kelompok tani/gapoktan guna memperjuangkan pengembangan produk
yang bernilai ekonomi, sehingga diperlukan pengadaan pilot plant bagi
kelompok

tani/gapoktan,

pengembangan

kelapa

dan
untuk

perlu

mengamankan

kesinambungan

wilayah

produksi

dan

mengoptimalkan pengembangan olahan kelapa.
4) Kurangnya membekali petani dengan ilmu dan teknologi pengolahan,
sarana pengolahan baik yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga
keuangan

untuk

pengembangan

olahan

kelapa

yang

dapat

meningkatkan nilai tambah kelapa melalui usaha diversifikasi.
5) Kurangnya pengarahan kepada petani pada pengembangan pengolahan
kelapa terpadu sebagai unit percontohan,
pengembangan secara massal dengan

yang berlanjut pada

produk

yang dihasilkan

terstandarisasi dan volume produksi memenuhi skala ekonomi,
sehingga memudahkan dalam pemasaran produk yang dihasilkan.

6) Masih kurangnya dukungan pengusaha/pabrikan yang menggunakan
bahan baku kelapa serta lemahnya kemitraan yang dibangunan petani
dengan pengusaha, di mana pengusaha sebagai bapak angkat. Sehingga
petani dapat berproduksi secara optimal, produksi terserap oleh
pengusaha dan pihak pengusaha dapat menunjang penyediaan sarana
produksi dan peralatan pengolahan,

serta harga yang disepakati

bersama kedua pihak
7) Diperlukan bantuan pemerintah untuk menata satu daerah sebagai
sentra produksi kelapa, agar petani kelapa bersatu dan menjadi kuat,
sehingga mampu mandiri, dan dicari areal yang sesuai untuk
pengembangan Pilot Plant Industri Hilir atau Hilirisasi Industri
Perkelapaan dipedesaan.

Diperlukan pembinaan yang efektif dan

kontinu terkait dengan proses adopsi teknologi, dan kemitraan yang
dilaksanakan adalah Kemitraan Simbiotis dengan kontrol pemerintah.
8) Sulitnya akses sumber modal dari pihak perbankan yang dirasakan oleh
petani untuk modal kerja dalam pengembangan pengolahan kelapa.
9) Pasar buah kelapa di Kabupaten Seram Bagian Barat yang masih
banyak bergantung pada pedagang pengumpul.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kelapa
Kelapa merupakan salah satu komoditi perkebunan yang penting bagi
Indonesia di samping kakao, kopi, lada dan vanilli. Komoditi ini telah lama
dikenal dan sangat berperan bagi kehidupan bangsa Indonesia baik ditinjau dari
aspek ekonomi maupun aspek budaya (Palungkun, 2003).
Kelapa telah ditanam hampir di seluruh Indonesia dan luas arealnya pun
terus meningkat. Jika pada tahun 2000 luas areal perkebunan kelapa baru
3,696,017 Ha, maka pada tahun 2001 telah mencapai 3,897,467 Ha, dan pada
tahun 2008 luas perkebusnan kelapa mencapai 3,798,338 Ha

(Departemen

Pertanian, 2009). Adanya potensi yang sangat besar dari komoditi kelapa, dapat
dimanfaatkan agar nilai ekonomi dapat meningkat. Komoditi kelapa dapat diolah
menjadi beraneka olahan yang mempunyai nilai ekonomi dan prospek pasar yang
baik.
Buah kelapa normal terdiri dari beberapa bagian, yaitu kulit luar (epicarp),
sabut (mesocarp), tempurung (endocarp), kulit daging buah (testa), daging buah
(endosperm), air kelapa, dan lembaga. Dari berat total buah kelapa, sebesar 33%
komponen sabut, tempurung 15%, daging buah 30% dan air kelapa 22%.
Data yang dihimpun oleh Asia Pasific Coconut Community (APCC, 2001)
menyatakan bahwa konsumsi kelapa segar dari sekitar 220 juta penduduk
Indonesia mencapai 8,15 milyar butir (52,6%), dengan konsumsi per kapita per
tahun sebanyak 37 butir. Sisanya sebanyak 7,35 milyar butir (47,4%) diolah
menjadi 1,43 juta ton kopra (Agustian et al., 2003; Rindengan dan Karaow,
2003). Dari 1,43 juta ton kopra di atas 85-90% diolah menjadi crude coconut oil
(CCO) dan sisanya (10-15%) untuk olahan lanjutan. Adanya potensi bahan baku
yang cukup besar serta didukung oleh teknologi pengolahan produk kelapa yang
semakin dikuasai memberi peluang dilakukannya diversifikasi produk dan

pengembangan pasar di dalam maupun di luar negeri. Kelapa parut kering dan
produk turunannya merupakan produk yang potensial untuk dikembangkan.
2.2. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha
2.2.1. Pemberdayaan Masyarakat
Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja
dan masyarakat pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan
atas atau system pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi
yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi; dan (4) pelaksanaan sistem
pengetahuan, system politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematik akan
menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat
tunadaya (Prijono dan Pranarka, 1996). Akhirnya yang terjadi Lahirnya konsep
pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang
memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logika
sebagai berikut : (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari
pemusatan kekuasaan faktor produksi; (2) ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang
berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan
dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi
yang lemah (empowerment of the powerless).
Pemberdayaan Masyarakat

dalam terminologi

pembangunan sering

dikaitkan pembangunan masyarakat (Commnunity Development). Menurut
Davidson, Carl dan Voss (2003) community development berarti usaha yang
terorganisir untuk memperbaiki konsisi kehidupan komunitas dan peningkatan
kemampuan berintegrasi dan berkembang secara mandiri, dengan unsurnya:
program berencana, pembangkitan tekad, tidak tergantung pada bantuan pihak
luar. Menurut Nelson dan Ramsay berpendapat bahwa community development
adalah proses pendidikan untuk bertindak, masyarakat disiapkan untuk
mewujudkan tujuan komunitas secara demokratis. Pemimpin berperan sebagai
agen untuk membentuk pengalaman belajar bagi komunitas dari pada sebagai
penggerak tercapainya sasaran program. Menurut Sumitro (2005) community
development adalah program yang berusaha menjangkau masyarakat yang kondisi

sosial ekonominya masih dalam keadaan relative rendah dan sulit untuk
berkehidupan memenuhi syarat kelayakan dan kesejahteraan.
Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka (1996),
manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang
menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar
menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai
kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut
dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan
masyarakat yang tertinggal.
Menurut

Sumodiningrat

(1999),

bahwa

pemberdayaan

masyarakat

merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi
kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa
menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak
yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang
memberdayakan. Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan
pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat
diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan
peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat
menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan
lembaga dan system pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya
pemberdayaan masyarakat ini kemudian berlanjut pada pemberdayaan ekonomi
rakyat.
Upaya memberdayakan masyarakat pertama-tama haruslah dimulai dengan
menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat
berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia,
setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, bahwa
tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan
punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan
mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang
dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya

tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh
masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih
positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan
ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai
masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities)
yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Kartasasmita, 1997).
Pemberdayaan

bukan

hanya

meliputi

penguatan individu anggota

masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya
modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lainlain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.
Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan
sektor informal, khususnya kelompok pemulung sebagai bagian dari masyarakat
yang membutuhkan penanganan/pengelolaan tersendiri dari pihak pemerintah
yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya yang mereka
miliki.
2.2.2. Pengembangan Usaha
Dalam konteks ekonomi mikro, pengembangan suatu usaha / bisnis tidak terlepas
dari prinsip-prinsip ekonomi yaitu efisiensi. Efisiensi dapat ditinjau dari sisi
harga/nilai dan biaya, dan dapat juga ditinjau dari sisi teknis (Sukartawi, 1990;
Wijandi, 2004; Pappas dan Hirschey, 1997; Sudarsono, 1995; Henderson dan
Quandt, 1977 Nicholson, 1995). Konsep efisiensi akan ditindak lanjuti dengan
analisis B/C Rasio, NPV dan IRR. Pada prakteknya pengembangan usaha
pemulung ini tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor sosial yang kompleks. Oleh
karena itu analisis secara ekonomi ini akan merekomendasikan jenis usaha yang
layak yang dapat dikembangkan oleh pemulung setelah memperhatikan dari
berbagai aspek diluar spek ekonomi seperti aspek sosial-kelembagaan, psikologis
dan hukum.

BAB III
PETA JALAN (ROAD MAP) PENELITIAN

Roadmap kegiatan penelitian Hibah PENPRINAS MP3EI ini meliputi
beberapa tahapan kegiatan penelitian. Sesuai dengan penelitian yang diajukan,
penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya mengenai diversifikasi olahan
produk dalam skala laboratorium. Beberapa hasil penelitian mengenai olahan
kelapa sudah dilakukan namun

belum dipublikasikan dan beberapa hasil

penelitian lainnya mengenai olahan kelapa, terutama minyak kelapa
dipublikasikan.

telah

Rencana penelitian secara keseluruhan tergambarkan dalam

roadmap penelitian mulai dari Riset, Teknologi serta output (luaran) yang sudah
dilakukan sejak tahun 2002 sampai dengan rencana penelitian yang diajukan
tahun 2012.
Pada tahun 2002 dan 2003 dilakukan penelitian mengenai produksi minyak kelapa
secara fermentasi menggunakan R.oligosporus L.36 dan R. Oryzae L.16, Tahun
2003 hasil penelitian ini publikasikan di Seminar Nasional Persatuan Ahli
Teknologi Pangan Indonesia (PATPI).

Tahun 2004 sampai 2005 dilakukan

penelitian kajian Kinetika fermentasi menggunakan R. Oligosporus L.36 dan R.
Oryzae L.16. Hasil penelitian ini dipublikasikan pada Conference of Asian Food
pada tahun 2005 dan di jurnal Nasional Terakreditasi (Infomatek ISSN1411-0865)
tahun 2006.
Pada tahun 2006 sampai 2010, peneliti memfokuskan penelitian produk
olahan kelapa selain minyak. Penelitian yang dilakukan yaitu tahun 2007
melakukan penelitian olahan youghurt kelapa. Kemudian di tahun 2008
melakukan penelitian nuget kelapa. Tahun 2009 melakukan penelitian tentang
jelly candy kelapa. Dan pada tahun 2010 penelitian difokuskan pada produk selai
kelapa. Penelitian mengenai diversifikasi produk ini belum di publikasikan.
Kecuali untuk hasil penelitian mengenai youghurt kelapa sudah dipublikasikan di
Seminar Nasional Persatuan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI).

Pada tahun 2012 penelitian difokuskan pada pembuatan produk kelapa
parut kering (desiccated coconut), jelly candy dan coconut cookies, coco chip.
Hasil penelitian ini
Seamarang.
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BAB IV
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Kegiatan pengembangan produk olahan kelapa cukup penting untuk
dilakukan karena dari kegiatan ini diharapkan produk-produk yang dihasilkan
tersebut dapat menambah diversifikasi produk yang dapat diterima oleh konsumen
serta memiliki pangsa pasar. Dengan demikian hasil dari kegiatan dapat
diaplikasikan pada dunia usaha sehingga dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi,
menciptakan lapangan kerja juga sekaligus dapat memberikan nilai tambah
produk.
Prospek untuk pengembangan olahan

dari kelapa di masa mendatang

cukup menjanjikan. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor yaitu : (1) Jumlah
penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan pangsa pasar potensial yang
masih terbuka lebar; (2) Tersedianya banyak tenaga kerja baik di sector
perkebunan maupun di sektor industri; (3) Teknologi proses pengolahan relatif
sederhana sehingga mudah diaplikasikan baik industri kecil maupun industri
besar, (3) bahan baku

mudah didapat dan relatif murah; (4) Produk yang

dihasilkan dari pengolahan kelapa; (5) Belum banyak produk sejenis yang ada di
pasaran di Propinsi Maluku terutama di kabupaten Seram bagian Barat. Secara
ekonomi pengembangan produk olahan dari kelapa dapat meningkatkan nilai
tambah.
Hasil kegiatan ini akan diterapkan (diimplementasikan) di sentra produksi
kelapa di Propinsi Maluku, khususnya di kabupaten Seram bagian Barat.
Diharapkan penerapan teknologi hasil kegiatan dapat meningkatkan nilai tambah
produk

kelapa yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.
Efek diseminasi hasil penelitian bagi industri adalah dapat diterapkannya
paket teknologi produk pangan pada industri pengolahan pangan (khususnya
kelapa) di sentra produksi kelapa. Sehingga dengan dihasilkannya beberapa

produk olahan kelapa yang mudah diimplementasikan serta biayanya relatif murah
diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah atau ekonomi bagi industri.
Implementasi kegiatan

adalah publikasi di jurnal nasional yang

terakreditasi. Selain itu dilakukan juga implementasi ke instansi-instansi
pemerintah terkait seperti Dinas Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan di
wilayah kabupaten Seram bagian Barat, Propinsi Maluku. Apabila pelaksanaan
kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka diharapkan penerapan
hasil kegiatan ini secara umum berdampak pada peningkatan ekonomi.
4.1. Tujuan Penelitian
Maksud dari kegiatan penelitian ini adalah mengolah dan mengembangkan
potensi sumber daya alam (kelapa) di kabupaten Seram bagian Barat, Propinsi
Maluku.
(1) Tujuan Khusus penelitian :
 Diversifikasi produk kelapa menjadi beberapa produk olahan kelapa
berupa kelapa parut kering (desiccated coconut), jelly candy, coco chips,
dan coconut cookies.
 Membuat model pengembangan industri pengolahan kelapa di kabupaten
seram bagian Barat
(2) Tujuan Umum dari penelitian ini adalah :
 Kegiatan ini bertujuan berdirinya suatu industri berbasis kelapa dalam
bentuk pilot plant yang akan dijadikan suatu pusat percontohan bagi para
UKM, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan dan
pembinaan secara berkesinambungan, menciptakan lapangan kerja
produktif, memberikan nilai tambah pada komoditi lokal unggulan,
meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pembentukan kelompok kerja
mandiri yang berkemampuan dalam kegiatan ekonomi produktif.

4.2. Urgensi (Keutamaan) Penelitian
Dari aspek tema penelitian yang menyangkut diversifikasi produk olahan
kelapa diharapkan dapat membuka cakrawala berfikir dan wawasan masyarakat
untuk membuka peluang usaha baik skala rumah tangga maupun skala industri.
Dari aspek teknologi, penelitian ini memberikan nilai urgensi yang baik
karena diharapkan dapat memberikan konsep pengembangan teknologi berbagai
olahan kelapa melalui teknologi tepat guna yang dapat diaplikasikan oleh
masyarakat pengrajin kelapa.
Hasil kegiatan ini akan diterapkan (diimplementasikan) di sentra produksi
kelapa di Propinsi Maluku, khususnya di kabupaten Seram bagian Barat.
Diharapkan penerapan teknologi hasil kegiatan dapat meningkatkan nilai tambah
produk

kelapa yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.
Efek diseminasi hasil penelitian bagi industri adalah dapat diterapkannya
paket teknologi produk pangan pada industri pengolahan pangan (khususnya
kelapa) di pedesaan maupun perkotaan yang dapat meningkatkan kualitas produk
pangan. Sehingga dengan dihasilkannya beberapa produk olahan kelapa yang
mudah diimplementasikan serta biayanya relatif murah

diharapkan dapat

meningkatkan nilai tambah atau ekonomi bagi industri.
Implementasi kegiatan lainnya akan dilakukan melalui seminar, publikasi
di jurnal nasional yang terakreditasi maupun serta paket modul teknologi
pengolahan kelapa. Selain itu dilakukan juga implementasi ke instansi-instansi
pemerintah terkait seperti Dinas Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan di
wilayah kabupaten Seram bagian Barat. Apabila pelaksanaan kegiatan ini dapat
berjalan sebagaimana mestinya, maka diharapkan penerapan hasil kegiatan ini
secara umum berdampak pada peningkatan
khususnya kabupaten Seram Bagian Barat.

ekonomi di Propinsi Maluku,

BA B V
METODE KEGIATAN PENELITIAN

5.1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
Metode kegiatan yang dilakukan dalam penelitian

tahun ke 2

:

Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa di Kabupaten Seram Bagian
Barat.
5.1.1. Kegiatan yang dilaksanakan :
1. Verifikasi formula produk olahan berbasis kelapa
Verifikasi formula produk olahan kelapa ini dilaksanakan di laboratorium
Teknologi pangan. Tujuan dari verifikasi formulasi adalah untuk mendapatkan
produk olahan kelapa yang optimal dengan mengacu pada produk yang sudah
dihasilkan pada Tahun pertama. Verifikasi dilakukan terhadap 3 produk olahan
berbasis kelapa yang dianggap mempunyai peluang untuk dikembangkan menjadi
produk unggulan untuk pengembangan industry pengolahan kelapa di Kabupaten
Seram Bagian Barat. Ketiga produk yang dijadikan unggulan adalah coconut
cookies, coco chip dan jelly candy.
Pelaksanaan verifikasi ke tiga produk olahan kelapa olahan kelapa berbeda-beda
sesuai dengan jenis produknya. Produk terbaik tersebut akan digunakan untuk
produk unggulan bagi pengembangan industry olahan kelapa.
2. Pengembangan Industri pengolahan kelapa
Lingkup kegiatan pengembangan industri di Kabupaten Seram Bagian Barat
dilakukan dalam beberapa tahap:
(1) Mengkaji terhadap strategi pengembangan antar pusat pertumbuhan hulu
hilir dengan melihat berbagai fasilitas pendukungnya yang dapat
mempercepat

pertumbuhan

ekonomi,

peningkatan

produktivitas,

peningkatan nilai tambah untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui
penciptaan lapangan kerja.
(2) Pengkajian terhadap hubungan antara pusat-pusat produksi kelapa dengan
industri pengolahan kelapa, serta penguatan konektivitas antara
pengolahan kelapa dengan industr kelapa
(3) Strategi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, teknologi dan
penguatan kelembagaan dalam

Percepatan Pembangunan Ekonomi

Indonesia
5.2. Tahapan Kegiatan
Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pencapaian tujuan kegiatan
antara lain :
a.

Tahap persiapan (studi lieratur)

b.

Melakukan verifikasi produk di Laboratorium Teknologi Pangan

c.

Pengumpulan data sekunder dari dinas instansi terkait di Seram Bagian
Barat.

d.

Analisis data untuk mengolah berbagai informasi yang ada dengan
menggunakan beberapa data parameter dari data yang telah terhimpun.

e.

Pembuatan model Pengembangan Industri Kelapa (Masih perlu
disempurnakan).

f.

Analisa studi kelayakan untuk pendirian industri olahan Kelapa (Dalam
proses)

5.3. Luaran (Output) Kegiatan :
a.

Produk unggulan berbasis kelapa

b.

Model pengembangan industri pengolahan Kelapa.

c.

Publikasi ilmiah di Jurnal Nasional Terakreditasi

BAB VI
HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1. Verifikasi Formulasi Produk
Pada laporan kemajuan ini

verifikasi produk baru dilakukan terhadap

coconut cookies dan dessicated coconut. Produk lainnya masih dilakukan
pengujian di Laboratorium Teknologi Pangan.
(1) Kelapa parut Kering (Dessicated coconut)
Kelapa parut kering (dessicated coconut) diperoleh dengan cara memarut
kelapa kemudian dikeringkan segera dengan warna tetap putih. Semakin putih
semakin tinggi kualitasnyanya. Selama proses pengeringan akan terjadi perubahan
tekstur, aroma dan terutama warna (Buda, 1981 ; Winarno, 1993 ).
Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pengeringan kelapa
parut, terutama suhu dan lama pengeringan yang tepat. Bila pengeringan melewati
suhu kritis, produk yang dikeringkan akan menyebabkan perubahan warna dan
bau yang tidak diinginkan. Kadar air yang terbaik untuk kelapa parut kering
adalah antara 1,8% -1,84% dan masih bisa ketika kadar air mencapai 3,65%.
Lebih dari 3,65% kondisi kelapa parut sudah tidak baik lagi (Taib, dkk,. 1988 ;
Palungkun, 2006; Witono, 2010). Pengaruh waktu pengeringan terhadap kadar air,
kadar lemak dan kadar asam lemak bebas kelapa parut kering dapat dilihat pada
Tabel 6.1.
Tabel 6.1. Hasil Penelitian Kelapa Parut Kering
Lama Pengeringan
(Suhu 70°C)

Kadar Air (%)

Kadar Lemak (%)

FFA (%)

1 jam

3,76

66,35

0,24

2 jam

1,12

68,49

0,29

Berdasarkan standar mutu kelapa parut kering yang diusulkan oleh
Masyarakat Kelapa Asia dan Pasifik produk dikatakan baik apabila memiliki

kadar air tidak lebih dari 3%, memiliki kadar lemak minimal 68% dan angka asam
maksimal 0,3 % (Coconut Statistical Yearbook).
Data pada Tabel 6.1. menunjukkan waktu pengeringan yang terbaik untuk
menghasilkan kelapa parut kering yaitu dilakukan selama 2 jam, karena memiliki
kadar air sebesar 1,12 %, kadar lemak 68,49 % dan kadar lemak bebas 0,29 %,
yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu pengeringan
menyebabkan kadar air dari kelapa parut kering menurun serta semakin tinggi
suhu pengeringan menyebabkan kadar air kelapa parut kering semakin kecil.
Menurut Winarno (1993) dan Taib dkk. (1988), kadar air dalam suatu bahan
pangan perlu ditetapkan untuk dijadikan patokan sebagai mutu standar dari bahan
pangan tersebut. Semakin tinggi kadar air dalam bahan pangan, maka semakin
besar kemungkinan bahan pangan tersebut mengalami kerusakan maka kadar air
bahan biasanya dikurangi sampai suatu batas tertentu agar mikroba tidak dapat
tumbuh lagi didalamnya. Selain itu, perkembangan mikroba dan kegiatan enzim
yang dapat menyebabkan pembusukan. Dengan demikian bahan yang dikeringkan
dapat mempunyai daya simpan lama.
(2) Coconut Cookies
Pembuatan Coconut cookies pada penelitian tahun ke 2 didasarkan pada
penelitian tahun pertama. Yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah
penggunaan bahan pengikat . Tujuannya nya supaya produk yang dihasilkan lebih
optimal dari segi kimia dan organoleptik.

Analisis hasil pada penelitian ini

dilakukan pada coconut cookies yaitu analisis kimia meliputi kadar protein, kadar
abu dan kadar air. Dari hasil keseluruhan perlakuan yang diujicobakan pada
pembuatan cookies coconut, menunjukkan bahwa produk yang diperoleh :

(3) Protein Coconut Cookies
Hasil uji verifikasi formula di laboratorium
perlakuan perbandingan tepung kelapa

menunjukkan bahwa

dan penambahan bahan pengikat tidak

berpengaruh nyata terhadap kadar protein
perlakuan perbandingan tepung kelapa

coconut cookies. Hasil rata-rata

dan tepung ubi jalar terhadap kadar

protein coconut cookies dapat dilihat pada Tabel 6.2. Lebih jelasnya dapat dilihat
pada Gambar 6.2
Tabel 6.2. Perbandingan Tepung terhadap Kadar Protein coconut cookies
No
Perlakuan
Nilai Rata-rata
1
Tepung sagu : Tepung ketan
(5 :1)
6,668 a
2
Tepung sagu : Tepung maizena
(5 :1)
6,782 a
3
Tepung sagu : Tepung ubi ungu (5 :1)
6,799 a
4
Tepung sagu : Tepung ubi kuning (5 :1)
6,728 a
5
Tepung sagu : Tepung ketan
(4 :1)
6,909 a
6
Tepung sagu : Tepung maizena
(4 :1)
6,943 a
7
Tepung sagu : Tepung ubi ungu (4 :1)
6,841 a
8
Tepung sagu : Tepung ubi kuning (4 :1)
6,607 a
9
Tepung sagu : Tepung ketan
(3 :1)
6,863 a
10 Tepung sagu : Tepung maizena
(3 :1)
6,641 a
11 Tepung sagu : Tepung ubi ungu (3 :1)
6,983 a
12 Tepung sagu : Tepung ubi kuning (3 :1)
6,654 a
Keterangan: Nilai rata-rata yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata
pada uji lanjut Duncan dengan taraf 5%.
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Gambar 6.2. Perbandingan Tepung Terhadap Protein Coconut Cookies
Protein dalam emulsi kelapa merupakan bagian yang penting dalam
menjaga kestabilan emulsi. Terdapat beberapa protein yang larut dalam air dan
protein yang tidak larut berperan sebagai emulsifier yang mengelilingi permukaan
globula lemak. Protein dalam santan terdenaturasi pada suhu 80 0C dan perlakuan

pemanasan pada suhu 90-950C dapat merusak sebagian besar protein (Chiewchan
,2004)
Selama proses pemanasan, bahan pangan akan mengalami kehilangan kadar
air, sehingga naiknya kadar zat gizi di dalam massa yang tertinggal, termasuk
salah satunya adalah protein. Proses pemanggangan dalam pembuatan coconut
cookies adalah pada suhu 1750C selama 15 menit, hal tersebut memungkinkan
terjadinya penguapan air sehingga kadar protein dalam produk coconut cookies
meningkat.
(4) Kadar air Coconut Cookies
Kadar air merupakan karakteristik kimia yang sangat berpengaruh pada
bahan pangan, karena dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan citarasa
makanan. Kadar air dalam suatu bahan pangan ikut menentukan kesegaran dan
daya awet bahan pangan tersebut. Kadar air juga dapat mempengaruhi sifat-sifat
fisik seperti kekerasan (Buckle et al, 1987).

Kadar air dalam suatu bahan pangan perlu ditetapkan karena semakin
tinggi kadar air yang terdapat dalam makanan, makin besar pula kemungkinan
makanan tersebut rusak sehingga tidak tahan lama. Penetapan kadar air ini
dilakukan untuk mengetahui kondisi makanan yang dibandingkan dengan kondisi
standar. Kandungan air dalam bahan makanan mempengaruhi daya tahan terhadap
serangan mikroorganisme yang dinyatakan dalam aw, yaitu jumlah air bebas
minimal yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya
(Winarno, 1997).
Pengaruh aktivitas air terhadap kualitas dan pembusukan pangan
merupakan faktor penting (Rockland, dkk, 1980). Kandungan air dan aktivitas air

mempengaruhi perkembangan reaksi pembusukan secara kimia dan mikrobiologi
dalam makanan. Makanan yang dikeringkan, yang mempunyai kestabilan tinggi
pada penyimpanan mempunyai rentang kandungan air sekitar 5-15%. Pangan
berkandungan air menengah mempunyai aktivitas air di atas 0,5 termasuk air
kapiler. Pertumbuhan bakteri tidak terjadi pada aktivitas air dibawah 0,90. Kapang
dan khamir biasanya dihambat pada aktivitas air antara 0,88-0,80, meskipun ada
beberapa khamir osmofil yang tumbuh pada aktivitas air sampai serendah 0,65
(deMan, 1989). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa antar perlakuan
tidak menunjukan perbadaan yang nyata. Ini dapat terlihat pada Tabel 6.3 dan
Gambar 6.3.

Tabel 6.3. Perbandingan Tepung Terhadap Kadar air coconut cookies
No
Perlakuan
Nilai Rata-rata
1
Tepung sagu : Tepung ketan (5 : 1)
3,585 a
2
Tepung sagu : Tepung maizena (5 : 1)
3,970 a
3
Tepung sagu : Tepung ubi ungu (5 : 1)
4,275 a
4
Tepung sagu : Tepung ubi kuning (5 : 1)
3,856 a
5
Tepung sagu : Tepung ketan (4 : 1)
4,057 a
6
Tepung sagu : Tepung maizena (4 : 1)
3,813 a
7
Tepung sagu : Tepung ubi ungu (4 : 1)
4,265 a
8
Tepung sagu : Tepung ubi kuning (4 : 1)
4,000 a
9
Tepung sagu : Tepung ketan (3 :1)
4,348 a
10
Tepung sagu : Tepung maizena (3 : 1)
4,639 a
11
Tepung sagu : Tepung ubi ungu (3 : 1)
4,405 a
12
Tepung sagu : Tepung ubi kuning (3 : 1)
4,080 a
Keterangan: Nilai rata-rata yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata
pada uji lanjut Duncan dengan taraf 5%.
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Gambar 6.3. Perbandingan Tepung Terhadap Kadar Air Coconut Cookies

(5) Kadar lemak Coconut Cookies
Komposisi kimia daging buah kelapa bervariasi tergantung pada umur
buah dan kultivar kelapa. Daging buah kelapa muda bersifat lunak, empuk serta
manis rasanya, kandungan gulanya lumayan tinggi tetapi kandungan lemaknya
rendah yaitu hanya 0,9 gram per 100 gram bahan. Kadar lemak dan protein di
bagian daging buah yang melekat pada tempurung lebih tinggi daripada yang
terkena air kelapa (Djatmiko, dkk., 1985). Sedangkan pada air kelapa muda
terkandung lemak sebesar 1 % (Ketaren, 1986). Lemak merupakan cadangan
energi bagi pertumbuhan tanaman kelapa. Kadar lemak buah kelapa semakin
meningkat dengan bertambahnya umur buah.
Berdasarkan analisis statistik, dari keseluruhan yang diujicobakan tidak
memberikan pengaruh terhadap kadar lemak coconut cookies yang dihasilkan. Ini
dapat terlihat pada Tabel 6.4 dan Gambar 6.4.
Tabel 6.4. Perbandingan Tepung Terhadap Kadar Lemak Coconut Cookies
No
1
2
3
4
5
6

Perlakuan
Tepung sagu : Tepung ketan
Tepung sagu : Tepung maizena
Tepung sagu : Tepung ubi ungu
Tepung sagu : Tepung ubi kuning
Tepung sagu : Tepung ketan
Tepung sagu : Tepung maizena

(5 : 1)
(5 : 1)
(5 : 1)
(5 : 1)
(4 : 1)
(4 : 1)

Nilai Rata-rata
22,328 a
22,397 a
22,484 a
21,610 a
21,896 a
21,361 a

7
8
9
10
11
12

Tepung sagu : Tepung ubi ungu
Tepung sagu : Tepung ubi kuning
Tepung sagu : Tepung ketan
Tepung sagu : Tepung maizena
Tepung sagu : Tepung ubi ungu
Tepung sagu : Tepung ubi kuning

(4 : 1)
(4 : 1)
(3 : 1)
(3 : 1)
(3 : 1)
(3 : 1)

22,809 a
22,364 a
21,626 a
22,455 a
21,832 a
22,479 a

Keterangan : Nilai rata-rata yang diikuti huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata
pada uji lanjut Duncan dengan taraf 5%.
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Gambar 6.4. Perbandingan Tepung Terhadap Kadar Lemak Coconut Cookies

6.2. Perencanaan Industri Olahan Kelapa
Untuk pendirian industri olahan kelapa ini dilakukan kajian melalui data
primer dan data sekunder. Pada laporan kemajuan ini data yang didapat
berdasarkan data sekunder. Sementara untuk data primer dilakukan pada tahap
selanjutnya.
a. Pulau Seram dan Potensi Ekonomi
Pulau Seram yang menjadi lokasi penelitian tersusun dalam gugusan
pulau-pulau yang membentuk Kepulauan Maluku (Moluccas Archipelago). Jika
bicara kepulauan Maluku, maka didalamnya ada dua Provinsi: Maluku dan

Maluku Utara, dimana yang terakhir disebutkan telah terpisah secara administratif
dan dimekarkan menjadi provinsi baru pada tahun 1999. Pulau Seram (seluas +
10.000 km²) dalam Provinsi Maluku dikelompokkan sebagai pulau kecil 1. Salah
satu ciri pulau kecil di Maluku dan bahkan pada umumnya dijumpai dimana-mana
adalah memiliki garis pantai yang panjang dengan wilayah dataran yang sempit
serta didominasi bentuk topografi pegunungan seperti pada Gambar 6.5.

Gambar 6.5. Peta Pulau Seram Dalam Gugusan Pulau di Provinsi Maluku
Dalam catatan dunia tumbuh-tumbuhan, tertulis bahwa beberapa tanaman
yang ada dalam Taman Nasional Manusela adalah tanaman asli Pulau Seram dan
kemudian menyebar ke wilayah lainnya, misalnya pohon dammar dan pohon
meranti serta spesies lainnya.
Masyarakat autokton Pulau Seram menyebut diri mereka adalah Orang
Seram. Jelaslah bahwa mereka yang memiliki wilayah pegunungan sampai pesisir
pantai dan diakui baik secara adat maupun hukum Pemerintah Indonesia.

1

Definisi pulau kecil menurut kriteria Departemen Kelautan dan Perikanan RI adalah pulau
dengan ukuran < 10000 km².

Dataran Kairatu di Pulau Seram sangat terkenal sejak rezim Orde Lama
sebagai kawasan percontohan daerah transmigrasi nasional sejak tahun 1954. Ide
ini setelah zaman colonial Belanda menetapkan Lampung untuk memindahkan
sebagian besar Orang Jawa untuk menempati kawasan di hadapan Selat Sunda.
Strategi ini dijalankan untuk mengisi politik organisasi territorial pihak kolonial.
Artinya bahwa penduduk dari Pulau Jawa harus menempati lahan kosong untuk
startegi pengamanan kawasan Selat Sunda dan pembangunan perkebunan besar
milik kolonial Belanda.
Di Pulau Seram, pada tahun 1954, Presiden Soekarno mempersiapkan
dataran Kairatu untuk proyek mercusuar pembangunan pabrik gula Kairatu. Jadi
harus ada mobilisasi tenaga kerja trampil yang luar biasa besar ke kawasan
tersebut. Strategi yang berikut adalah daerah transmigrasi dengan masyarakat dari
Pulau Jawa untuk meredam issue politik pembebasan Maluku dari wilayah RI
dimana eks kolonial Belanda pada waktu itu tetap mencari celah untuk kembali
menguasai Republik Indonesia.
Harus diketahui bahwa dataran Kairatu di Pulau Seram adalah petuanan
mulik masyarakat dalam bentuk hak milik kekerabatan (clan). Dengan kata lain
dapat dikatakan bahwa tempat itu adalah gudang makanan bagi Orang Seram,
karena disitu adalah habitat tanaman sagu (Metroxylon sagu, famili Arecaceae).
Sagu adalah makanan pokok orang Seram. Akibatnya ekologi kawasan tersebut
secara drastis berubah menjadi areal persawahan untuk membudidayakan padi
lahan basah (wet rice land) hingga saat ini.
Ide membuat sawah pasti muncul ketika melihat kawasan hutan sagu
dengan ekosistem berair dimana dihipotesis sangat baik untuk areal persawahan.
Padahal secara ilmiah dapat dijelaskan bahwa komoditas sagu selalu merupakan
komoditas hidromorfis, artinya yang menciptakan air disekeliling rumpun sagu.
Apabila rumpun sagu ditebang, maka secara otomatis air akan hilang dari sekitar
wilayah tersebut. Hal ini yang mengakibatkan perlu dibangunnya waduk irigasi
setelah formasi rumpun sagu hilang dari habitatnya.

Dengan begitu mudahnya rezim Orde Lama dan Orde Baru mengklaim
tanah masyarakat sebagai tanah milik negara untuk program transmigrasi,
sebagaimana yang dilakukan di Pulau Seram, maka cara ini merambah ke wilayah
lain di Indonesia. Ironisnya ide merubah ekologi suatu wilayah secara drastis
menjadi
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dilaksanakan. Rekomendasi bersumber dari para pakar Indonesia yang berasal
dari perguruan tinggi terkenal di negeri ini.
Orang Seram benar-benar kehilangan hak milik mereka. Akibatnya areal
tanaman sagu makin berkurang. Hal ini mengakibatkan mereka harus meramu
hutan dengan menempuh jarak yang semakin jauh lagi dan memaksa orang Seram
untuk kembali bermukim di daerah pegunungan.
Ketika Orang Seram melaksanakan aktivitas meramu hutan, maka pada
saat yang bersamaan pun militer (baca : TNI-AD) yang saat itu bertugas
mengawasi wilayah teritorial transmigrasi, memanfaatkan masyarakat setempat
untuk menebang pohon guna dijadikan bahan bangunan dan meubel. Kemudian
militer berkolaborasi dengan pedagang antar pulau untuk menjual kayu yang
sudah diolah menjadi papan atau kayu bangunan.
Dari kegiatan ini rupanya militer memperoleh keuntungan finansial yang
sangat tinggi, akhirnya rezim Orde Baru terinspirasi untuk eksploitasi hutan secara
besar-besaran dengan memberikan izin resmi dari negara dalam bentuk HPH (Hak
Pengusahaan Hutan) kepada pengusaha swasta. Perusahaan tersebut berkolaborasi
dengan militer dan pada masa itu masyarakat terus dipekerjakan sebagai buruh
tanpa menerima upah kerja.
Kehadiran HPH sebagai sosok ekonomi modern di tengah hutan belantara
Pulau Seram memberikan dampak besar kepada autokton yang masih hidup
nomaden. Ciri kehidupan terasing (baca : sederhana) dan terisolir pada daerah
pegunungan serta merta diperhadapkan dengan dua pilihan yaitu (1) kewajiban
adat untuk menunggu atau menjaga daerah sakral yaitu tempat bersemayam nenek
moyang mereka, dan (2) harus berhadapan dengan perusahaan HPH yang

mendapat izin negara untuk mengambil kayu pada petuanan areal hutan yang
diklaim secara adat adalah milik Orang Seram.
Posisi autokton sangat jelas menjadi lemah dan inferior baik dihadapan
hukum negara maupun pelaku ekonomi modern. Yang terjadi adalah kompetisi
disekuilibrium. Akibatnya dinamika kehidupan autokton menjadi terganggu.
Pengusaha HPH, misalnya dalam praktek eksploitasi hutan Pulau Seram, bisa
memasang papan pengumuman di dalam areal hutan belantara dengan tujuan
ingin melarang autokton masuk melakukan kegiatan berburu hewab dan meramu
hasil hutan seperti rotan dan damar.
Kenyataan yang sekarang terjadi adalah kebijakan negara mengakibatkan
adanya kelompok masyarakat terjebak dalam ketidak-berdayaan. Ini yang
mengakibatkan mereka terjerembab dalam kemiskinan (poverty trap): deprivasi
(social deprivation), isolasi, dan ketiadaan akses kepada sumberdaya alam, sarana
dan prasarana sosial ekonomi dan akibatnya ada kesenjangan. Kondisi ini
menciptakan semakin tinggi potensi konflik internal diantara kelompok
kekerabatan/clan Orang Seram. Itu berarti autokton semakin jauh dari konsep
memanusiakan manusia.
Kelompok yang sangat merasakan belenggu kemiskinan adalah kaum
perempuan, seperti: keterbelakangan, pendidikan rendah, kekurangan gizi dan
resiko kematian. Walaupun demikian kaum perempuan harus bertahan hidup dan
menjalankan kodrat alami untuk melanjutkan generasi. Bagi autokton Pulau
Seram, peranan perempuan sangat penting baik sebagai pilar untuk kelompok
kekerabatan maupun sebagai pilar dari keluarga inti.
Cerita di Pulau Seram ini mencoba menyajikan bagaimana ketahanan
masyarakat asli Pulau Seram (Orang Seram) dan lingkungannya, dimana mereka
terus bergumul untuk mengepung berbagai pengaruh luar, diantaranya dimulai
dengan penempatan kurang lebih 10.000 transmigran di dataran Waeyapo.
Kemudian dilanjutkan dengan hadirnya transmigrasi lokal daerah Maluku.
Transmigran lokal yng dimaksud menempati dataran Waepia di Seram bagian
tengah, Kabupaten Maluku Tengah.

Kesemua peristiwa ini adalah realita yang harus dihadapi orang Seram
dimana akan memberikan dampak baru dalam hubungan internal mereka. Artinya
akan berpengaruh pada penguasaan sumberdaya karena kepemilikan menurut adat
Orang Seram dikuasai oleh kelompok kekerabatan atau clan. Akibatnya ada
kelompok kekerabatan yang hak ulayatnya menjadi berkurang atau sempit.
Selain persoalan geopolitik di atas, maka dimensi demografi yang muncul
adalah pertumbuhan penduduk di Pulau Seram yang diakibatkan oleh kelahiran
dan migrasi penduduk yang tak terbendung ke Pulau Seram. Selain itu pula
adanya pengaruh kemajuan pembangunan yang member dampak social lainnya.
Kesemua ini pada gilirannya telah mempengaruhi gaya hidup dan keseimbangan
alam, dalam hal ini daya dukung lingkungan alam terhadap manusia. Cerita di
Pulau Seram ini yang diperoleh dari suatu kegiatan pengamatan lapangan yang
sangat mendalam, ternyata diperoleh hasil bahwa walaupun semakin kuatnya
tekanan atau pengaruh modern, namun demikian penduduk lokal masih memiliki
kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan
hidup mereka, terutama autokton yang hidup di wilayah pegunungan.
Sekedar untuk diingatkan saja bahwa pengetahuan formal (science)
ternyata tidak hanya dapat diserap melalui jalur pendidikan formal tetapi juga bisa
diperoleh dengan cara berkolaborasi dengan pengetahuan dari masyarakat
sederhana atau sering disebut kearifan lokal. Kolaborasi tersebut akan
menghasilkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih sistemik dan
berkelanjutan. Jadi, kolaborasi atau kemitraan yang saling melengkapi merupakan
prasyarat untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya
alam dan sosial.
Hendaknya dipahami pula bahwa kearifan lokal yang ada di masyarakat
bersumber dari nilai-nilai sosial yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nilainilai tersebut diturunkan oleh nenek moyang yang telah berhasil mempertahankan
eksistensi dan pada saat membangun agro-ekosistem mereka. Nilai tersebut telah
menjadi norma yang mengatur bagaimana setiap anggota masyarakat harus
berperilaku baik terhadap sesama manusia, tumbuhan dan hewan maupun sumber

daya alam lingkungan. Oleh karena itu niat tulus untuk membangun masyarakat
lokal yang datang dari pemerintah, swasta dan lembaga penelitian seyogyanya
memahami nilai dan norma-norma yang telah lama ada di masyarakat.
b. Diskripsi Geografi Pulau Seram
Selan atau Silan adalah nama awal Pulau Seram yang muncul dari sebutan
yang sering dilamatkan pada seorang laki-laki tokoh adat dari Geser (Seram
Timur). Yang memberi sebutan ini adalah orang-orang eksternal yang ketika itu
sangat intensif melakukan transaksi dagang dengan Selan atau Silan. Seterusnya
pengaruh dialek setempat menempatkan kedua kata itu berubah menjadi Seram.
Berdasarkan pengakuan adat, pusat Pulau Seram terdapat di Gunung Nunusaku
yang berlokasi pada pertemuan hulu tiga sungai penting di Pulau Seram yaitu
Sungai Ei, Tala, dan Sapalewa.
Seram mengalami lima periode pengaruh pendudukan yaitu periode Sultan
Ternate, Portugis, Belanda, Jepang dan Indonesia. Pada periode Sultan Ternate,
perdagangan Cengkeh, Pala dan Damar dilakukan melalui hubungan dagang
dengan Sultan Buton dan Sultan Bone. Kemudian Portugis membuat instabilitas
perdagangan antara Sultan Ternate dengan pedagang Arab dan Cina di sentra
perdagangan rempah di Taniwel dan Piru (Seram Barat).
Catatan statistik penduduk Pulau Seram pada tahun 2009 menyatakan
bahwa jumlah penduduk adalah 431.280 jiwa atau 32,5 % dari total penduduk
Maluku sekitar 1,3 juta jiwa. Dari jumlah itu dijumpai hanya sekitar 15% adalah
populasi masyarakat asli (Alifuru Seram). Jumlah kecamatan di Pulau Seram ada
17 buah sedangkan kabupaten ada tiga buah (Kabupaten Maluku Tengah,
Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur). Lokasi
riset terletak pada Kabupaten Seram Bagian Barat dan tepatnya pada Kecamatan
Taniwel yang memiliki luas sekitar 1.915 Km2 dengan total jumlah penduduk
adalah 17.274 serta jumlah desa pada Kecamatan Taniwel sebanyak 34 buah.

Jika menyusuri jalan darat menuju ibukota Kecamatan Taniwel yakni di
Desa Taniwel, maka sepanjang perjalanan akan dijumpai beraneka ragam formasi
biodiversitas hingga pada pertengahan perjalanan sesudah melewati ibukota
Kabupaten di Desa Piru, ada kesan wilayah ini sangat gersang dan didominasi
susunan batuan atau karang. Terdapat pula tanaman kayu putih (Melaleuca
leucadendron L, famili Myrtaceae), sedangkan di sekelilingnya terdapat kawasan
hutan primer dan sekunder yang luas. Kondisi ini menjadi daya tarik bagi
pengusaha hutan, khususnya pemegang HPH untuk melakukan operasi
penebangan pohon yang bernilai ekonomi tinggi yaitu Shorea sp., Eucalyptosis
sp., Castanopsis Seramana, dan Agathis dammara.. Dengan demikian, hutan
primer masih tetap dilindungi dan dikonservasi. Hutan sekunder merupakan
tempat untuk mengusahakan tanaman pangan dan tanaman tahunan.
Pulau Seram didominasi wilayah dataran luas dan formasi wilayah
pegunungan dimana kondisi ini ditemukan tiga relief :
a. Wilayah pegunungan yang letak lebih dari 2000 m di atas permukaan laut
(DPL)
b. Wilayah pegunungan yang letaknya antara 500 – 2000 m DPL.
c. Wilayah pegunungan yang letaknya antara 0 - 500 m DPL

Iklim Pulau Seram dalam gugusan iklim Provinsi Maluku dikenal sangat
spesifik dan menurut riset yang dilakukan oleh Koesmaryono (2007) bahwa iklim
demikian dikategorikan sebagai iklim lokal (lihat Peta 2). Karakteristik iklim
sangat mempengaruhi keberadaan biodiveritas tanaman dan hewan baik yang
hidup di darat maupun yang hidup di wilayah perairan termasuk sungai, danau dan
laut.
Secara umum di Pulau Seram dijumpai dua musim yaitu musim kemarau
dan musim hujan. Curah hujan di selatan Pulau Seram lebih tinggi dari daerah
sebelah utara. Perbedaan iklim demikian dapat dilihat dari penyebaran formasi
biodiversitas tanaman.

Vegetasi yang dijumpai pada daerah pesisir pantai adalah Barringtonia
asiatica Kurz dan Terminalia catappa L, serta tanaman kelapa dan pisang yang
diusahakan oleh penduduk. Selain itu beberapa tanaman yang umum dijumpai
pada daerah pantai diantaranya Musa acuminata Colla, Ipomoea pescaprae,
Sesuvium portulacastrum, Ischaemum muticum dan Fimbristylis. Jenis pohon
yang tumbuh secara alami dan juga diusahakan oleh manusia adalah Canarium
amboinense HOCHR, Anthocephalus macrophyllus Havil, Vitex cofassus Reinw,
dan Pandanus tectorius. Vegetasi yang ada pada altutude lebih tinggi didominasi
oleh Shorea, Agathis, Pometia, Celtis, Pterocarpus, Ficus, Dracontomelon, Vitex,
Canarium, Paraserianthes, Alstonia dan Guioa.
Keaneka-ragaman hayati lain yang cukup potensial dari Pulau Seram
adalah fauna yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari vegetasi tanaman
yang tumbuh. Misalnya pembungaan dari pohon meranti (Shorea spp) akan
menambah jumlah populasi dari babi hutan dan kusu (Phallanger dendrolagus)
serta satwa lainnya.
Beberapa riset yang dilakukan terhadap kekayaan hayati satwa dan
binatang hutan lainnya di Pulau Seram oleh lembaga riset nasional dan
ilternasional menunjukkan bahwa masih ada fauna endemik yang bisa dijumpai
dan populasi hewan tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan jumlah yang
menurun akibat dari gangguan yang sifatnya sistemik seperti eksploitasi hutan dan
pembakaran lahan yang tidak terkendali.

Sumber : Koesmaryono, 2007

Gambar 6.6. Peta Iklim Maluku yang khas dalam Pola Iklim Indonesia
c. Kondisi Sosial Ekonomi
Diantara penduduk yang tinggal di Pulau Seram, dapat dibedakan antara
penduduk asli (Alifuru Seram) yang hidup di daerah pegunungan dan penduduk
pendatang yang sebagian besar lebih cenderung memilih habitat hidup di daerah
pesisir pantai. Saat ini jumlah penduduk pendatang dilaporkan relatif lebih banyak
dari Alifuru Seram. Baik pendatang (alokton) maupun penduduk asli (autokton)
selalu menyatakan diri sebagai orang Seram (Gambar 6.7).
Kesatuan hidup dari orang Seram adalah soa (clan). Masing-masing soa
mempunyai nama yang diwariskan secara patrilineal. Tercatat soa di Seram
memiliki antara dua sampai sembilan sub soa (mata rumah atau teon).
Gambar 6.7, menyajikan bagan tentang bagaimana Alifuru Seram
membagi penduduk dari sisi pandang mereka. Alifuru Seram adalah mereka yang
mengaku asli dan pemilik Pulau Seram. Sebagian besar dari mereka mendiami

daerah pegunungan. Kelompok autokton ini terbagi atas dua kelompok yaitu
Alifuru Gunung dan Seram Pantai. Penyebutan gunung dan pantai adalah wilayah
tempat tinggal mereka. Ada ciri pembeda dari kelompok ini yaitu yang tetap
mempertahankan garis perkawinan dalam internal Alifuru Seram menyandang
gelar Alifuru Gunung yang terbagi dalam Orang Alune dan Orang Wemale.
Sedangkan memilih kawin di luar kelompok mereka disebut Seram Pantai.
Penduduk alokton (Pendatang) terdiri dari berbagai macam suku dan
diantara mereka telah mendiami pulau Seram beratus tahun yang lampau,
misalnya Arab dan Cina. Kedua suku bangsa ini mendiami pulau Seram karena
perdagangan rempah dan damar. Saat itu lalu lintas perdagangan dikuasai oleh
Sultan Ternate. Kemudian suku Buton pun telah berdiam di pulau ini sejak awal
sejarah perdagangan antar pulau di daerah ini. Sultan Ternate menempatkan orang
Sula dan Sanana di pantai utara dan timur Pulau Seram untuk menanam komoditi
kelapa dan cengkeh. Pulau ini ternyata makin menarik bagi pendududk alokton
lainnya.
Mengenai eksploitasi hutan di Pulau Seram, maka pemerintah Orde Baru
untuk pertama kali memberikan izin eksploitasi hutan secara besar-besaran
dengan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) kepada PT. Gema Sanubari, suatu
perusahaan swasta berafiliasi dengan BAKIN (sekarang BIN). Perusahaan ini
memiliki luas HPH terbesar di Pulau Seram (500.000 Ha).
Perkembangan selanjutnya dari kegiatan eksploitasi hutan, maka sekitar
tahun 1980-an Asosiasi Perusahaan HPH dibawah kendali modal Jayanti Group
mendirikan industri kayu lapis di Seram Bagian Barat. Penyerapan tenaga kerja
lebih banyak didominasi oleh penduduk alokton sedangkan penduduk autoton
mendapat porsi yang sangat sedikit. Mereka tidak diberi kesempatan karena tidak
memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan perusahaan.
Selain pabrik kayu lapis, maka sektor industri yang berkembang di Pulau
Seram adalah kilang minyak mentah di Seram Timur oleh konsorsium minyak
dari Australia. Sektor ini didominasi oleh penduduk alokton.

Kondisi perekonomian Pulau Seram sebagaimana gejala umum yang
terjadi di Indonesia menggambarkan bahwa masyarakat sebagai pelaku produksi
mempunyai posisi yang sangat lemah dalam pemasaran produk yang mereka
hasilkan. Masyarakat kecil yang ada di Pulau Seram seolah-olah telah disulap oleh
para pedagang, mulai pengumpul di tingkat pintu gerbang produksi, pedagang
tingkat kampung, dusun atau desa, pedagang tingkat kecamatan hingga pedagang
antar pulau. Masyarakat kecil tidak memiliki pilihan yang lain selalu berhadapan
dengan kekuatan pasar monopoli di satu sisi sedangkan di sisi lain pemerintah
kabupaten dan kecamatan tidak memiliki konsep untuk mengatur sistem yang adil
diantara kedua pelaku ekonomi.
Orang Seram

Alifuru Seram

Pendatang :
Arab,Cina, Buton,
Bugis, Sumatra,
Bali Jawa

Alifuru Gunung
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Gambar 6.7. Penggolongan Penduduk Pulau Seram menurut Orang Alifuru Seram
(Sula, Sanana,
Ternate, Kei, Banda,
Ambon)

Dalam situasi demikian masyarakat selalu mempunyai keputusan yang
sangat rasional untuk memutuskan dengan siapa relasi pemasaran harus
berlangsung begitupun dengan pedagang sehigga relasi yang mereka bangun lebih
banyak mengandung asas kekeluargaan dan saling mempercayai (trust) satu
dengan lainnya. Contohnya, pedagang antar pulau dari Buton bisa dengan rela

memberikan barang dagangan terlebih dahulu (misalnya pakaian atau kasur)
dimana pembayaran akan dilakukan pada kedatangan mereka di waktu berikutnya
bersamaan dengan panen hasil usaha pertanian atau hasil usaha meramu hutan.
Selama pedagang antar pulau menetap di Pulau Seram, mereka hidup bersamasama dengan masyarakat dan mereka dilayani secara gratis untuk makan dan
minum. Ikatan moral dan emosional yang dibangun seperti ini yang menjadi ciri
khas masyarakat Pulau Seram bahkan berlaku secara umum kepada masyarakat
pulau lainnya.
Untuk masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan yaitu penduduk
autokton, relasi dagang dilakukan dengan pedagang yang menetap di daerah
pantai yakni keturunan Cina dan Arab. Penduduk autokton berada pada posisi
lemah karena hubungan dengan pedagang terjadi satu arah.

Artinya posisi

pedagang sangat kuat. Hal ini sangat berbeda dengan pedagang antar pulau
dengan penduduk yang mendiami daerah pesisir pantai.
Alifuru Seram mengusahakan tanaman sagu (Metroxylon sagu) sebagai
makanan pokok dan mengkonsumsinya dalam bentuk papeda. Makin berkurang
populasi rumpun sagu, Alifuru Seram secara rasional memilih singkong (=kasbit,
Manihot esculenta Crantz.) yang selanjutnya diolah untuk menghasilkan tepung.
Mereka juga mengkonsumsi protein hewani bersumber dari daging babi, rusa dan
kusu (=Phalanger dendrolagus) dan ikan laut. Orang pendatang (alokton) yang
tinggal di pesisir pantai, lebih cenderung mengkonsumsi beras dan singkong. Di
samping itu, mereka mengusahakan tanaman kelapa, coklat dan menanam padi
sawah dengan sistem irigasi.
d. Kondisi Wilayah Seram Bagian Barat
Kabupaten Seram Bagian Barat sebagian besar terletak di wilayah Pulau
Seram. Kabupaten yang berdiri sejak tahun 2003 ini, merupakan pemekaran dari
Kabupaten Maluku Tengah, secara geografis terletak antara: 20 55’ - 30 30’
Lintang Selatan dan 127029’ - 128045’ Bujur Timur. Kabupaten Seram Bagian
Barat dibatasi oleh Laut Seram di sebelah utara, Laut Banda di sebelah selatan,
Laut Buru di sebelah barat, dan Kabupaten Maluku Tengah di sebelah timur.

Gambar 6.8. Peta Kabupaten Seram Bagian Barat (Sumber : BPS Seram Bagian
Barat dalam angka, 2010)
Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki luas wilayah seluruhnya 84.181
kilometer persegi, yang terdiri dari laut seluas 79.005 kilometer persegi dan
daratan seluas 5.176 kilometer persegi, yang terbagi atas 4 (empat) kecamatan,
yaitu: Kecamatan Huamual Belakang dengan luas daratan 569,36 kilometer
persegi, Kecamatan Seram Barat seluas 879,92 kilometer persegi, Kecamatan
Kairatu seluas 1.811,60 kilometer persegi, dan Kecamatan Taniwel seluas
1.915,12 kilometer persegi.
Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan kabupaten bahari dengan luas
laut mencapai 79.005 kilometer persegi atau 93,85 persen dari luas wilayah
keseluruhan. Wilayah daratan terdiri dari dataran Kawa, Eti, dan Kairatu yang
berada di Pulau Seram dan pulau-pulau terpisah sebanyak 67 pulau.
e. Transportasi di Kabupaten seram Bagian Barat
Transportasi di Seram Bagian Barat dilakukan melalui

darat dan

transfortasi Laut. Perhubungan darat mempunyai peranan yang cukup penting
dalam

pembangunan,

karena

kontribusinya

untuk

menghubungkan

dan

menembus suatu daerah yang terisolasi. Pembangunan akan semakin meningkat

apabila lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami hambatan, terutama dalam
membawa hasil produksi dan bahan baku. Panjang jalan di Seram Bagian Barat
pada tahun 2009 adalah 451,65 kilometer. Jika dirinci menurut pengelolanya
maka sebesar 11,08 persen diantaranya jalan negara, 41,61 persen jalan propinsi,
dan sisanya 47,31 persen jalan kabupaten. Jumlah izin trayek angkutan umum
pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 32,9 persen dibandingkan tahun
2008.
Perhubungan laut di Seram Bagian Barat dilayani oleh 3 pelabuhan.
Pelabuhan Penyeberangan Waipirit-Hunimua beroperasi lima buah kapal ferry.
Pada tahun 2009, sebanyak 183.786 orang, 54.498 kendaraan roda dua, dan
24.944 kendaraan roda empat menggunakan jasa penyeberangan pelabuhan
Waipirit-Hunimua. Jumlah ini meningkat sekitar 6,36 persen dibanding tahun
2008.
f. Penduduk
Jumlah penduduk Seram Bagian Barat pada tahun 2007 sebesar 158.478
jiwa dan meningkat menjadi 159.550 jiwa pada tahun 2008, dan terakhir di tahun
2009 mencapai 162.214 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan,
yaitu dari 0,74 persen pada tahun 2007 menjadi 0,67 persen pada tahun 2008, dan
pada tahun 2009 mencapai 1,67 persen. Jumlah penduduk yang terus bertambah
setiap tahun tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk. Data
tahun 2009 menunjukkan sekitar 37 persen penduduk tinggal di Kecamatan Seram
Barat. Sementara, luas Kecamatan Seram Barat secara keseluruhan hanya sekitar
17 persen dari seluruh wilayah daratan Seram Bagian Barat. Ironisnya, Kecamatan
Taniwel yang memiliki luas sekitar 37 persen dari luas total Seram Bagian Barat,
hanya dihuni sekitar 11 persen penduduk. Gambaran tersebut selain menunjukan
tidak meratanya penyebaran penduduk juga menunjukan daya dukung lingkungan
yang kurang seimbang di antara kecamatan-kecamatan di Seram Bagian Barat.
g. Ketenagakerjaan

Salah satu modal bagi bergeraknya roda pembangunan adalah jumlah
tenaga kerja. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan
seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Jumlah tenaga kerja di Seram
Bagian Barat pada tahun 2009 sekitar 97.877 orang. Berdasarkan data yang
diperoleh, permasalahan ketenagakerjaan di Seram Bagian Barat tidak jauh
berbeda dengan permasalahan ketenagakerjaan di Maluku pada umumnya. Baik
menyangkut pengangguran yang tinggi maupun dengan tingkat pemanfaatan
tenaga kerja yang masih kurang optimal.
Bahasan mengenai tenaga kerja/usia kerja ini digunakan batasan umur 15
tahun keatas. Dengan demikian, yang dimaksud tenaga kerja/usia kerja dalam
analisis ini adalah seluruh penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dianggap
sudah mampu untuk melakukan atau membantu melakukan pekerjaan yang
bernilai ekonomis. Bagian dari tenaga kerja/usia kerja yang aktif dalam kegiatan
ekonomi (sedang bekerja atau sedang aktif mencari kerja/ pengangguran terbuka)
disebut angkatan kerja. Tenaga kerja/usia kerja yang tidak termasuk ke dalam
angkatan kerja disebut bukan angkatan kerja yaitu mereka yang sedang
bersekolah, mengurus rumah tangga, dan mereka yang tidak mampu melakukan
kegiatan bernilai ekonomis.
TPAK merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja
untuk setiap 100 tenaga kerja/usia kerja (15+). TPAK Seram Bagian Barat pada
tahun 2009 sebesar 71,76 persen, berarti telah mengalami peningkatan sebesar
1,87 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2008 sebesar 69,89 persen. Ini
mengindikasikan dari 100 tenaga kerja/usia kerja, sekitar 70 orang yang aktif
dalam perekonomian. Dalam menganalisis TPAK penduduk, yang menarik adalah
pada TPAK penduduk perempuan. Pada tahun 2009, TPAK penduduk perempuan
sekitar 58,08 persen, apabila dibandingkan dengan tahun 2008 sekitar 53,65
persen atau naik 4,43 persen. Peningkatan TPAK ini menunjukan adanya
kecenderungan bertambahnya penduduk wanita untuk berpartisipasi dalam
aktivitas ekonomi, disamping aktivitas domestiknya sebagai ibu rumahtangga.

Peningkatan ini merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu
daerah.
Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan
lapangan kerja

menyebabkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) cenderung

menurun. Meski demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu
menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan sering
terjadinya mismatch dalam pasar kerja. Pada tahun 2009, dari total angkatan kerja
sebesar 70.235, sekitar 91,91 persen dari mereka telah bekerja. Apabila
dibandingkan dengan tahun 2008, dari total angkatan kerja sebesar 67.556, sekitar
89,41 persen dari mereka telah bekerja. Di sisi lain, dapat pula dianalisa bagian
angkatan kerja yang masih mencari pekerjaan atau disebut pengangguran terbuka.
Tahun 2009, dari seratus orang angkatan kerja sekitar delapan orang diantaranya
masih menganggur. Jumlah pengangguran terbuka di Seram Bagian Barat
mencapai 5.699 jiwa. Sejalan dengan angka TPAK tersebut, Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan. TPT Seram Bagian Barat
pada tahun 2009 sebesar 8,11 persen, berarti telah mengalami penurunan sebesar
2,48 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2008 sebesar 10,59 persen.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan angka pengangguran mengalami
penurunan di Seram Bagian Barat. Penurunan laju pertumbuhan angkatan kerja
diikuti dengan peningkatan laju pertumbuhan kesempatan kerja (laju pertumbuhan
ekonomi) merupakan faktor utama penyebab turunnya angka pengangguran. Di
Seram Bagian Barat, faktor lain yang juga dominan adalah kondisi keamanan
yang kondusif bagi dunia usaha.
h. Komposisi Sektoral Penyebaran Tenaga Kerja
Salah satu indikasi kemajuan ekonomi suatu daerah yaitu mengarah pada
peningkatan produktivitas, adanya transformasi dari sektor pertanian dan galian
(pertanian dan penggalian) ke sektor manufaktur (industri pengolahan, listrik, gas,
air minum, dan konstruksi) atau jasa (perdagangan, hotel, restoran, angkutan,
komunikasi, keuangan, dan jasa lainnya). Artinya suatu daerah secara bertahap
dalam menuju daerah industri maju. Proporsi tenaga kerja di sektor manufaktur

dan jasa akan terus meningkat, sebaliknya sektor pertanian dan galian idealnya
akan terus menurun.
Seram Bagian Barat yang masih bercirikan perekonomian agraris,
sebagian besar penduduknya masih bekerja di sektor pertanian. Data tahun 2009
menunjukan bahwa sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja terbesar,
sebesar 62,31 persen. Daya serap tenaga kerja pada sector manufaktur relatif
rendah sekitar 11,37 persen pada tahun 2009 atau naik 5,29 persen dibandingkan
dengan tahun 2008.
Perkembangan daya serap tenaga kerja pada sektor jasa terus mengalami
perkembangan, hal ini terlihat sektor jasa lebih cepat dibanding dengan sektor
manufaktur, yaitu sekitar 26,32 persen pada tahun 2009. Berkembangnya sektor
ini untuk konteks Seram Bagian Barat lebih disebabkan kurang berkembangnya
sektor manufaktur dalam menyerap limpahan tenaga kerja dari sektor pertanian
dan galian daripada oleh kemajuan perekonomian masyarakat yang menuntut
pelayanan dari sektor-sektor jasa. Sektor jasa di Seram Bagian Barat yang
dominan adalah sektor – sektor informal.
i. Pendidikan
Peningkatan SDM sekarang ini lebih difokuskan pada pemberian
kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan,
terutama penduduk kelompok usia sekolah (umur 7-24 tahun). Badan Pusat
Statistik (BPS) secara kontinyu setiap tahunnya mengumpulkan data pendidikan
melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Beberapa informasi
pendidikan yang dikumpulkan dalam Susenas antara lain mengenai penduduk buta
huruf, penduduk usia sekolah (7-24 tahun), dan status sekolah. Salah satu
indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan bidang pendidikan
adalah tingkat buta huruf. Makin rendah persentase penduduk yang buta huruf
menunjukkan keberhasilan program pendidikan, sebaliknya semakin tinggi
persentase penduduk yang buta huruf mengindikasikan kurang berhasilnya
program pendidikan. Hasil Susenas 2009 menunjukan bahwa persentase

penduduk berusia 10 tahun ke atas yang buta huruf sebesar 1,36 persen atau turun
sekitar 0,9 persen dibanding tahun 2008.
Merujuk pada jenjang pendidikan maka penduduk usia sekolah biasanya
dikelompokkan dalam empat (4) kelompok umur yaitu 7-12 tahun (SD), 13-15
tahun (SMP), 16-18 tahun (SMA) dan 19-24 tahun (Perguruan Tinggi). Penduduk
usia sekolah (7-24 tahun) hasil Susenas 2008 adalah sekitar 34,3 persen dari total
penduduk Seram Bagian Barat. Diantara penduduk usia sekolah ini, terdapat 65,7
persen yang saat ini tidak bersekolah lagi atau belum pernah bersekolah.
j. Perdagangan
Kegiatan perdagangan merupakan usaha jasa yang menghubungkan antara
produsen dengan konsumen, mempunyai fungsi Time and Place Utility.
Keuntungan kegiatan perdagangan selain memindahkan barang dari suatu tempat
ke tempat lain juga mengangkut barang ke tempat yang mempunyai nilai lebih
tinggi. Jumlah perusahaan perdagangan di Seram Bagian Barat tahun 2009
mengalami penurunan sebesar 44,01 persen dibanding tahun 2008. Perusahaan
perdagangan tersebut dirinci menjadi perusahaan perdagangan besar, menengah,
dan kecil. Dari ketiga jenis perusahaan tersebut, penurunan terbesar terjadi pada
kelompok perusahaan perdagangan besar yakni sebesar 71,7 persen.
k. Sumber Potensi Tanaman Pangan
Sub sektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu sub sektor pada
sektor pertanian. Sub sektor ini mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi
ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kedelai. Luas panen padi
pada tahun 2009 seluas 2.196,5 hektar. Apabila dibandingkan dengan luas panen
pada tahun 2008 naik sebesar 232,5 hektar atau sekitar 11,84 persen. Luas panen
padi ladang pada tahun 2009 seluas 125 hektar atau naik sekitar 145,1 persen
apabila dibandingkan luas panen pada tahun 2008. Produksi padi (padi sawah dan
padi ladang) tahun 2009 mencapai 10.130 ton, apabila dibandingkan dengan
produksi tahun 2008 sebesar 9.850,5 ton naik sekitar 2,84 persen. Produksi padi
tahun 2009 naik disebabkan oleh bertambahnya luas panen padi sawah. Pada

tahun 2008 produktivitas padi sawah sebesar 40 kuintal per hektar (ku/ha), naik
menjadi 45,3 ku/ha pada tahun 2009 atau mengalami kenaikan sekitar 11,04
persen. Luas panen jagung tahun 2009 seluas 185 hektar. Apabila dibandingkan
dengan luas panen tahun 2008 mengalami kenaikan seluas 35 hektar atau naik
sekitar 23,3 persen. Produksi jagung tahun 2009 mencapai 393 ton, dibandingkan
dengan produksi tahun 2008 sebesar 319 ton naik sekitar 23,2 persen. Produksi
jagung tahun 2009 naik disebabkan oleh bertambahnya luas panen jagung. Pada
tahun 2008 produktivitas jagung sebesar 21,3 kuintal per hektar (ku/ha), turun
menjadi 21,2 ku/ha pada tahun 2009 atau mengalami penurunan sekitar 0,5
persen. Luas panen ubi kayu tahun 2009 seluas 1.680 hektar. Apabila
dibandingkan dengan luas panen tahun 2008 mengalami kenaikan seluas 70 hektar
atau naik sekitar 4,35 persen. Produksi ubi kayu tahun 2009 mencapai 25.507,5
ton, dibandingkan dengan produksi tahun 2008 sebesar 24.450 ton, naik sekitar
4,32 persen. Pada tahun 2008 produktivitas ubi kayu sebesar 151,9 ku/ha, turun
menjadi 151,8 ku/ha pada tahun 2009 atau mengalami penurunan sekitar 0,07
persen. Luas panen ubi jalar tahun 2009 seluas 225 hektar. Apabila dibandingkan
dengan luas panen tahun 2008 mengalami penurunan seluas 30 hektar atau turun
sekitar 11,8 persen. Produksi ubi jalar tahun 2009 mencapai 3.385 ton,
dibandingkan dengan produksi tahun 2008 sebesar 3.825 ton turun sekitar 11,5
persen. Produksi ubi jalar tahun 2009 turun disebabkan oleh berkurangnya luas
panen ubi jalar. Pada tahun 2008 produktivitas ubi jalar sebesar 150 ku/ha, naik
menjadi 150,4 ku/ha pada tahun 2009 atau mengalami peningkatan sekitar 0,27
persen. Luas panen kacang tanah tahun 2009 seluas 309 hektar. Apabila
dibandingkan dengan luas panen tahun 2008 mengalami peningkatan seluas 42
hektar atau naik sekitar 15,73 persen. Produksi kacang tanah tahun 2009 mencapai
442,6 ton, dibandingkan dengan produksi tahun 2008 sebesar 371,6 ton naik
sekitar 19,11 persen. Produksi kacang tanah pada tahun 2009 naik disebabkan
oleh bertambahnya luas panen kacang tanah. Pada tahun 2008 produktivitas
kacang tanah sebesar 14 ku/ha, naik menjadi 14,3 ku/ha pada tahun 2009 atau
mengalami kenaikan sekitar 2,14 persen. Luas panen kacang hijau tahun 2009
seluas 273 hektar. Apabila dibandingkan dengan luas panen tahun 2008

mengalami kenaikan seluas 243 hektar atau naik sekitar 810 persen. Produksi
kacang hijau tahun 2009 mencapai 351 ton, dibandingkan dengan produksi tahun
2008 sebesar 43,5 ton naik sekitar 706,9 persen. Produksi kacang tanah pada
tahun 2009 naik disebabkan oleh bertambahnya luas panen kacang hijau. Pada
tahun 2008 produktivitas kacang hijau sebesar 14,5 ku/ha, turun menjadi 12,9
ku/ha pada tahun 2009 atau mengalami penurunan sekitar 11,03 persen.
Luas panen kacang kedelai tahun 2009 seluas 84 hektar. Apabila dibandingkan
dengan luas panen tahun 2008 mengalami peningkatan seluas 18 hektar atau naik
sekitar 27,27 persen. Produksi kacang kedelai tahun 2009 mencapai 92,4 ton,
dibandingkan dengan produksi tahun 2008 sebesar 72,6 ton naik sekitar 27,27
persen. Produksi kacang kedelai pada tahun 2009 naik disebabkan oleh
bertambahnya luas panen kacang kedelai. Pada tahun 2009 produktivitas kacang
kedelai sebesar 11 ku/ha atau sama dibanding tahun 2008.
l. Perkebunan Kelapa
Selain hortikultura, Sub Sektor perkebunan memiliki kontribusi yang cukup
besar dalam pengembangan pertanian. Berdasarkan laporan dari Dinas Kehutanan
dan perkebunan, pada tahun 2009 produksi hasil perkebunan mengalami kenaikan.
Tanaman perkebunan yang dihasilkan di Seram Bagian Barat diantaranya coklat,
kopi, pala, kelapa.
Kelapa merupakan tanaman yang sangat berpotensi untuk dikembangkan,
mengingat tanaman ini banyak kegunaannya. Namun berdasarkan hasil survey
dilapangan menunjukan bahwa kelapa belum banyak dilakukan pengolahan.
Hasil survey di beberapa kecamatan yang berada di wilayah Seram Bagian
Barat diperoleh data seperti yang dapat dilihat pada Tabel 6.5.
Hasil kajian dilapangan, Kecamatan Taniwel dan Taniwel Timur memiliki
perkebunan kelapa lebih luas dibandingkan dengan kecamatan lainnya.
Sedangkan hasil survei yang dilakukan terhadap pengrajin olahan kelapa
di Kabupaten Seram Bagian Barat, olahan kelapa masih berupa kopra, seperti
pada beberapa desa/kecamatan yang tersaji pada Tabel 6.6. Hal ini menunjukkan
bahwa rata-rata olahan kopra untuk masing-masing pengrajin berkisar antara 1,5

ton – 4 ton per 3 bulan dalam setahun. Untuk luasan areal tanaman kelapa pada
masing-masing pengrajin berkisar antara 3 – 4 ha, dimana setiap pohon kelapa
dapat menghasilkan buah kelapa kering sebanyak

50 buah, seperti ditunjukkan

pada Tabel 6.6.

Tabel 6.5. Luas Panen Tanaman Kelapa (ha) dan Produksi Tanaman Kelapa (ton)
MenurutKecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat
No
Kecamatan
Ha
Ton
1 Kairatu
407
407
2 Kairatu Barat
949
950
3 Amalatu
475
475
4 Inamosol
678
679
5 Elpaputih
323
323
6 Seram Barat
728
729
7 Huamual
526
526
8 Waisala
429
1.032
9 Kep. Manipa
644
644
10 Taniwel
1.187
1.188
11 Taniwel Timur
1.747
1.748
Total
8.093
8.701
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seram Bagian Barat

Tabel. 6.6. Data Hasil Survei Pengrajin Olahan Kelapa (Kopra) Menurut Desa
dan Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat
Produksi Olahan
No.
Pengrajin
Desa/Kecamatan
Kelapa (Kopra) per 3
Bulan
1 Waesamu 1
Waesamu/Kairatu
3.0
2 Waesamu 2
Waesamu/Kairatu
3.5
3 Waesamu 3
Waesamu/Kairatu
3.0
4 Kamal 1
Kamal/ Kairatu Barat
2.5
5 Naruwe 1
Naruwe/Kairatu Barat
3.5
6 Naruwe 2
Naruwe/Kairatu Barat
2.5
7 Hatusua 1
Hatusua/Kairatu
1.5
8 Kamarian 1
Kamarian/Inamosol
4.0
9 Kamarian 2
Kamarian/Inamosol
3.5
10 Kamarian 3
Kamarian/Inamosol
2.5
Sumber : Data Survei, 2012.

Pengolahan kopra yang dilakukan oleh pengrajin, dimana ada 8 pengrajin
yang menggunakan teknik atau cara Pengasapan, yaitu Cara ini adalah teknik
yang banyak berkembang di petani kopra. Daging Kelapa dimasukkan ke dalam
para-para tungku pengasapan dengan membakar sabut Kelapa atau tempurung
dibawahnya. Tetapi dalam pengunaan teknik ini dapat membutuhkan waktu
kurang lebih 3 – 4 hari (Waesamu 1, 2, 3; Kamal 1; Naruwe 1, 2; Hatusua 1 dan
Kamarian 1). Sedangkan untuk pengrajin olahan kelapa (Kamarian 2 dan 3)
menggunakan Pengeringan kopra melalui Penjemuran Matahari, cara ini
memakan waktu agak lama sekitar 1 minggu, karena sangat bergantung pada
kondisi cuaca pada saat itu, sehingga kualitas kopra pun sering tidak normal.
m. Pemasaran Olahan Kopra
Selama ini yang dialami oleh pengrajin olahan kopra

tentang tingkat

pemasarannya, yaitu para pengrajin secara langsung membawa produk olahan
kelapa berupa kopra ke agen-agen pembeli yang terdekat, seperti di Kota Ambon,
kemudian para agen-agen tersebut menampung untuk di jual ke Surabaya. Harga
yang dikeluarkan oleh agen selalu berubah-rubah. Karena belum ada aturan yang
jelas, tentunya hal ini menimbulkan kerugian bagi para pengrajin kelapa. Dengan
melihat kenyataan seperti ini, penghasilan yang diperoleh sangat rendah karena
para pengrajin hanya mengandalkan hasil olahannya berupa kopra.
Rendahnya produktivitas dan pendapatan petani kelapa disebabkan antara
lain

penanganan usaha kelapa kurang mendapat perhatian, terutama belum

adanya usaha diversifikasi produk olahan kelapa.
Selain itu, rendahnya dukungan ketersediaan sarana produksi dan alat
pengolahan oleh pihak-pihak terkait,

belum berkembang kelembagaan yang

mengkoordinasi dan mengintegrasi subsistem produksi, pengolahan dan
pemasaran.
Pada subsistem pengolahan maupun pemasaran, industri hilir kelapa masih
terbatas pada produksi minyak goreng dan produk primer seperti kopra, kelapa
parut dan sebagainya. Pengembangan kelapa saat ini diharapkan akan memberi

manfaat pada kehidupan petani lebih layak, petani menjadi pelaku agribisnis
kelapa, tumbuhnya semangat petani untuk melakukan usahatani yang efisien,
terpenuhinya bahan baku untuk pengolahan tingkat kelompok tani/gabungan
kelompok tani (Gapoktan) yang kontinu dan bahan baku industri pengolahan, dan
tumbuh dan berkembangnya kelembagaan petani dalam bentuk kelompok
tani/gapoktan untuk memudahkan transfer teknologi dalam pengembangan
usahatani

dan

produk

kelapa,

pemberdayaan

kelembagaan

perkebunan

dilaksanakan melalui wadah kelompok tani atau gabungan kelompok tani
perkebunan, yang memungkinkan kelembagaan kelompok tani berkembang dan
memberikan nilai tambah bagi kelompok tani bersama lingkungannya. Lokasi
perkebunan kelapa di desa Waesamu, pengrajin kelapa di desa Naruwe dan
pengarajian olahan kelapa dapat dilihat pada Gambar 6.9 ; 6.10 dan 6.11.

Gambar 6.9. Lokasi Perkebunan Kelapa di Desa Waesamu

Gambar 6.10. Pengrajin Kelapa didesa Naruwe

Gambar 6.11. Pengrajin Olahan Kelapa

6.3. Model Perencanaan Sistem Produksi Industri Olahan Kelapa
Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa pendukung di kabupaten
Seram Bagian Barat, terlihat adanya potensi yang bisa dikembangkan untuk

pendirian industri kelapa di sentra kelapa. selanjutnya dilakukan desain model
pengembangan produk kelapa.
Model pengembangan pengolahan kelapa dapat dilihat bahwa dari pohon
kelapa yang terdapat di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dijadikan sebagai
industri terpadu produk olahan kelapa. Satu pohon kelapa bisa menghasilkan
berbagai olahan dari mulai batang kelapa, sabut kelapa, tempurung kelapa, air
kelapa dan daging kelapa, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.12.
Produk yang dihasilkan ditingkat petani di kabupaten Seram Bagian Barat,
masih tetap berupa kelapa butiran, kopra . Kondisi pengolahan yang demikian
menyebabkan nilai tambah yang diperoleh tidak maksimal dan tidak memberi
peluang petani untuk ikut menikmati nilai tambah yang tercipta dalam proses
pengolahan kelapa.
Dengan mengoptimalkan potensi bahan baku yang tersedia diharapkan dapat
meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa dan meningkatkan pendapatan
masyarakat perkelapaan.

Gambar 6.12. Beberapa Produk Olahan Kelapa

Gambar 6.13. Pengelompokan Industri pengembangan Olahan Kelapa dari hulu ke
Hilir

6.4. Perencanaan Pengembangan Pengolahan Kelapa Di Seram Bagian Barat
Pengembangan pengolahan kelapa di industri hilir merupakan salah satu
upaya dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi kelapa bagi
perekonomian daerah/nasional, dan mengurangi dampak gejolak harga kelapa
terhadap kegiatan perkebunan kelapa (khususnya pendapatan petani), mengingat
produk-produk hasil industri hilir pada pengembangan pengolahan kelapa.
Pengembangan pengolahan kelapa di Seram Bagian Barat yang merupakan
sentra produksi kelapa di provinsi Maluku yang dapat diusulkan antara lain
industri pengolahan minyak goreng, kelapa parut kering, krim santan kelapa yang
merupakan produk inti dari pengolahan kelapa. Selain itu dapat pula dilakukan
diversifikasi pengolahan yang berbasis daging buah kelapa, seperti coco cookies,
coco chips dan lainnya yang akan memberikan nilai tambah pada buah kelapa dan
akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi petani kelapa, meningkatnya
lapangan kerja dan pendapatan asli daerah.
Saat ini skema model pengembangan pengolahan kelapa yang akan
diusulkan pada program MP3EI ini adalah pembangunan industri inti, yang bahan

bakunya berasal dari pemasok kelapa atau petani kelapa di daerah setempat.
Untuk mendukung pengembangan pengolahan yang dimaksud dibutuhkan industri
pendukung seperti bahan kimia, mesin dan peralatan. Industri inti diharapkan
dapat menghasilkan beberapa turunan antara lain minyak goreng, kelapa parut
kering, krim santan dan produk turunan lainnya untuk selanjutnya dapat
dipasarkan untuk konsumsi domestik dan internasional.
Namun demikian, agar skema ini dapat berjalan dengan baik diperlukan beberapa
hal, antara lain : (i) regulasi dan insentif dari Pemerintah Daerah maupun Pusat,
(ii) institusi pendukung untuk melakukukan penelitian maupun dukungan dari sisi
dana/investasi, (iii) pembangunan berbagai infrastruktur pendukung seperti jalan,
pelabuhan, listrik, dan lainnya agar distribusi dari hasil olahan ini dapat
terdistribusi dengan lancar. Hasil olahan ini dapat dimanfaatkan untuk fasilitas
umum (air bersih, penanganan limbah, Rumah Sakit), dan lembaga promosi dan
pemasaran bersama.
Berkaitan dengan pengembangan pengolahan ini diperlukan investasi
untuk mewujudkan industri inti dari pengolahan kelapa, pembangunan
infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jembatan, pelabuhan laut,
pembangunan dan pengembangan air bersih, pembangkit energi listrik, dan
lainnya.
Beberapa hal yang diharapkan dari pengembangan Industri Hilir Kelapa di
Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu : (i) adanya peningkatan pertumbuhan
ekonomi di Seram Bagian Barat yang nantinya dapat dilihat dari meningkatnya
PDRB Seram Bagian Barat, terutama dari sektor pertanian, (ii) timbulnya dan
berkembangnya Industri Kecil Menengah (IKM), (iii) adanya pengembangan
usaha jasa, (iv) dan terutama adalah penciptaan lapangan kerja. Untuk mencapai
hal-hal tersebut, diperlukan beberapa kriteria yang harus tetap menjadi perhatian
yaitu: (i) ketersediaan tenaga kerja terampil, (ii) ketersediaan infrastruktur, (iii)
ketersediaan pasokan bahan baku, (iv) akses modal, (v) dampak terhadap
lingkungan, (vi) ketersediaan teknologi, (vii) dampak

sosial budaya, (viii)

manajemen usaha, (ix) ketersediaan pasar, (x) harga produk, (xi) birokrasi, dan
(xii) kebijakan dan regulasi.
Pembangunan berbagai infrastruktur untuk mendukung pengembangan
pengolahan kelapa sebagai industri hilir di di Seram Bagian Barat tidak hanya
berdampak terhadap sektor pertanian, namun juga akan memberikan multiplier
effect yang besar terhadap pertumbuhan sektor lainnya. Tersedianya berbagai
infrastruktur jalan dan sarana perhubungan lainnya yang akan menjadi daya tarik
bagi investor untuk melakukan penanaman dananya di Provinsi Maluku. Selain
itu, kelancaran distribusi akibat tersedianya infrastruktur jalan dan sarana
perhubungan lainnya akan mengurangi tekanan harga yang berasal dari sisi
supply, kondisi ini pada akhirnya akan berdampak pada tercapainya stabilitas
tingkat harga di Provinsi Maluku umumnya dan khususnya di Kabupaten Seram
Bagian Barat.
Terkait dengan pengembangan pengolahan kelapa di industri hilir terdapat
beberapa hal yang harus menjadi perhatian, yaitu :
1. Kebutuhan Institusi Pendukung
- Perlu adanya pusat pelatihan dan penelitian kelapa di kabupaten Seram
Bagian Barat ;
- Peningkatan kapasitas riset kelapa di beberapa perguruan tinggi di Provinsi
Maluku ;
- Peningkatan kemampuan SDM di bidang industri hilir pengolahan kelapa ;
2. Kebutuhan Infrastruktur
- Perlunya pembangunan dan peningkatan jaringan jalan maupun sarana
perhubungan lainnya di kabupaten Seram Bagian Barat sehingga mudah
untuk di akses oleh investor maupun oleh pihak lainnya, baik dalam
distribusi barang yang dihasilkan oleh industri hilir maupun masuknya
barang yang dibutuhkan oleh industri dalam mendukung proses produksi ;
3. Kebutuhan Regulasi dan Insentif

- Perlunya konsistensi peraturan dan perundangan Pemerintah Pusat sebagai
jaminan bagi investor;
- Insentif untuk pendirian industri hilir pengolahan kelapa
- Memberikan kemudahan bagi investor untuk mendapatkan bahan baku
pendukung industri hilir kelapa melalui fleksibilitas tarif dan kemudahan
impor ;
- Mengefektifkan lembaga promosi dan tenaga pemasaran

nuntuk

meningkatkan pangsa pasar produk industri hilir kelapa ke pasar domestik
atau internasional ;
4. Kebutuhan Fasilitas Umum dan Settlement Facility
Untuk mendukung pengembangan pengolahan kelapa pada industri hilir
diperlukan pengembangan fasilitas umum dan Settlement Facility. Fasilitas
umum yang perlu dikembangkan adalah pengolahan air bersih, penanganan
limbah industri, rumah sakit, training center, lembaga promosi dan pemasaran
bersama. Settlement Facility yang perlu dipersiapkan juga adalah pemukiman
bagi tenaga kerja Industri Hilir Kelapa di lokasi industri.
5. Kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana untuk meningkatkan nilai
tambah kelapa yang dimiliki melalui pengembangan produksi hilir kelapa, dan
pengolahan menjadi produk-produk inti dengan pasar domestik dan ekspor.
Model pengembangan pengolahan kelapa tersebut masih terus disempurnakan
mengingat masih kurangnya data primer yang didapat oleh peneliti. Dari model
pengembangan pengolahan kelapa

INDUSTRI TERKAIT
1. Makanan
2. Kosmetik
3. Sabun

INDUSTRI INTI
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dan Daerah)

INDUSTRI
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6.5. Model Pengembangan Bisnis
6.5.1. SWOT Analisis
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6.5.2. Strategi Pengembangan
A. Perencanaan Pengembangan
Produk pangan olahan kelapa yang dapat dikembangkan di Kabupaten
Seram Bagian Barat (SBB) untuk kepentingan peningkatan potensi ekonomi
masyarakat dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut
1. Model Pengembagan Usaha Olahan Kelapa
Secara holistik model pengembangan usaha olahan kelapa dalam bentuk makanan
dapat terlihat seperi gambar di bawah ini. Namun dalam tiga tahun ke depan dapat
dilakukan pada tahap sebagaimana pada kotak terputus dalam gambar di bawah
ini.

Gambar 6.14.

Model Holistik (Pertama) Pengembangan Usaha Olahan Kelapa

Tahapan pengolahan saat ini belum dapat dijalankan dalam skala industri
besar, namun masih terbatas pada skala rumahan. Akan tetapi hal ini tidak perlu
menjadi masalah. Mengingat pada beberapa pengalaman di daerah lain pada
beberapa jenis komoditi olahan lainnya, inisiatif dari gerakan ekonomi masyarakat

dapat mendongkrak laju pengembangan ke arah yang lebih besar. Namun
sekaligus dengan pola seperti itu, banyak terlibat kelompok masyarakat. Hal ini
sekaligus memperluas lapangan kerja setempat.
Gambar 6.15. Model Integrasi (kedua) Usaha Olahan Kelapa

Untuk menggerakan usaha sebagaimana pada kotak pada model holistik
(pertama) secara normatif bida dilakukan sebagaimana gambar di bawah ini.
Untuk menerapkan model di atas, berdasarkan pengamatan serta wawancara yang
dilaksanakan, ada beberapa kendala. Baik yang berasal dari dalam masyarakat
Maluku itu sendiri maupun dari luar. Sehingga komponen pendukung

sebagaimana pada gambar di atas tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan baik.
Dengan demikian perlu ada upaya-upaya proaktif untuk mengatasi masalah di
atas, yakni pengembangan yang berbasis masyarakat setempat.
Pertama, optimalisasi dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
belum dapat dijalankan karea ada kendala-kendala, sebagai berikut :
a. Saat ini Propinsi Maluku merupakan propinsi termiskin ke 4 di Indonesia.

Dengan besarnya APBD 2013 (perubahan) sebesar Rp 1,62 triliun dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 371,98 sangat sulit mendanai
pembangunan untuk propinsi dengan wilayah yang dipisahkan oleh

laut

(kepulaan).
b. Dari struktur APBD 2-13, sebagian besar teralokasikan untuk belanja rutin dan

transportasi. Maka dengan demikian perlu adanya sistem prioritas dalam upaya
mengembangkan ekonomi masyarakat, khususnya dalam mengembagkan
industri olahan kelapa.
c. Namun walaupun demikian, poltical will untuk mengembangkan potensi

ekonomi daerah melalui optimalisasi hasil pertanian dinilai cukup kuat. Upaya
yang dilakukan oleh pemerintah propinsi maupun kabupaten sudah terlihat
jelas.
Kedua, dukungan APBN belum memadai untuk mendukung pembangunan
ekonomi kerakyatan di wilayah ini. Khusunya dalam mendukung pengembangan
usaha olahan kelapa untuk komoditi makanan. Sejauh ini ada beberapa kendala
antara lain.
a. APBN sebagai suatu kebijakan yang bisa memberi dukungan untuk
terlaksananya pembangunan di daerah, secara struktural memang tengah ada
masalah. Namun sejauh ini, diharapkan APBN bida mendorrong kreaktivitas
masyarakat sehingga kegiatan ekonomi masyarakat menggeliat. Harus diakui
bahwa

keberpihakan

nasional

pada

wilayah

ini

belum

dikatakan

memadai.Sebagai misal, penyaluran dana LPDB yang dikoordinasikan oleh
kementerian KUMKM untuk propinsi Maluku masih di bawah 20 milyar saja.

Sementara ada satu kelompok usaha koperasi di Jawa yang bisa menerima
sejumlah itu.
b. Dana yang APBN yang ada difokuskan untuk perhubungan. Untuk jangka
panjang hal ini penting. Apalagi APBD untuk ini hanya menyediakan dana
sebesar 16 M saja. Tentu ini tidak cukup untuk menatasi masalah perhubungan
di propinsi kepulaluan ini.
c. Lemahnya negosiasi daerah ke pusat juga menjadi penyebab kecilnya alokasi
dana dari pusat ke daerah ini.
Ketiga, optimalisasi dunia usaha (bisnis) untuk mendukung pengembangan usaha
olahan kelapa berupa dukungan teknologi dan manajerial, dirasakan belum
memadai. Ada beberapa lasan mengapa hal itu, terjadi yakni:
a. Pelaku luar belum begitu tertarik untuk mengembangkan usaha pendukung di

Propinsi Maluku, khususnya di SBB. Masalah keterbatasan infrastruktur,dan
terpencarnya daerah pemasaran yang kurang didukung oleh daya beli yang
memadai. Serta rendahnya mutu SDM serta citra daerah “konflik” belum pulih
benar; menjadi penyebab mengapa investor belum mau beroperasi di wilayh
ini. Masalah pelik yang dihadapi dalam aspek infrastruktur adalah selain sarana
transportasi, juga ketersediaan listrik dan air, serta sarana infromasi dan
komunikasi yang masih terbatas.
b. Pelaku usaha lokal belum berkembang karena masalah krearivitas, budaya,

keterampilan usaha. Budaya pengolahan dan perdagangan belum menyatu
dalam keseharian masyarakat maluku. Sehingga kecenderungan mereka lebih
suka melakukan usaha hulu dengan cara yang konvensional. Banyak peluang
usaha dibidang yang sama dengan penelitian, namun tergarap secara baik oleh
pelaku lokal.
Keempat. Pembiayaan usaha masih cukup serius untuk propinsi Maluku. Terlihat
dari fenomena (a) rendahnya penyaluran kredit bank pelaksana untuk
pengembangan UMKM. Sehingga pelakuharus menggunakan jasa keuangan nonperbankan dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Dan menyebabkan usahanya

kurang kompetitip pasar dalam negeri sekalipun. Kemudian (b) ketersediaan
penjaminan, meruipakan masalah pelik lainnya dalam mengakses dana usaha yang
beradsal dari perbankan. Karena sistem adat serta kelengkapan administrasi, serta
penguasaan aset bagi masyarakat bawah; menyebabkan dana perbankan belum
bisa diakses oleh para pengusaha olahan kelapa di kabupaten SBB khususnya.
Maupun Maluku pada umumnya.
2. Pendekatan Strategis
Dari berbagai kendala di atas, tampk jelas bahwa upaya mengembangkan olahan
kelapa harus berbasis masyarakat. Untuk membangkitkan pelibatan masyarakat
perlu ada upaya sistimatis dan terprogram. Dengan rentang pada internalisasi
produk yang dilihat dari berbagai perspketif. Untuk itu perlu dilakukan berbagai
kegiatan, antara lain.
a.

Pencitraan dan perlindungan
Usaha membangun citra harus dilakukan agar produk olahan kelapa menjadi

bagian dari kehidupan usaha masyarakat, sebagaimana olahan buah pala saat ini.
Kelapa yang banyak tumbuh di sekitar pulau, khususnya di SBB, sejauh
keberadaanya kurang terlindungi. Pohon yang sudah tua kurang tergantikan oleh
sistem budidaya. Sehingga ini mengkhawatirkan pasokan bahan baku dalam
jangka panjang. Pembangunan citra kelapa, maupun olahannya, sebagai ikon
daerah harus dibangun untuk meningkatkan penghargaan masyarakat pada produk
ini.
b.

Rekayasa sosial
Rekayasa sosial perlu dilakukan untuk meningkatkan penghargaan, wawasan,

serta keterampilan mengolahan produk di tengah masyarakat. Hal pokok yang
menjadi bagian terpenting dalam proses rekayasa sosial ini adalah dengan
mengembangkan kreativitas masyarakt. Sehingga ke depan berkembang produk
turunan kelapa sampai pada beberapa tingkat ke depan. Ataupun mengembangkan
diversifikasi hasil olahan. Ini bisa dilakukan dengan melaksanakan pelatihan yang
menyentuh multi aspek, baik pada taran operasional pengeolahan, maupun
pengembangan organisasi pemasaran, dan administrasi usahanya.

c.

Kebijakan Spasial
Untuk mengembangkan pasokan bahan baku, perlu dikembangkan kebijakan

spasial, yang didukung oleh regulasi serta komitmen yang kuat dalam
merealisasikannya. Saat ini, populasi kelapa di SBB turun sampai 10% dalam
sepuluh tahun terakhir ini. Bila ini dibiarkan maka bukan hal yang tidak mungkin
dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama pohon ini akan punah. Kebijakan
spasial juga berlaku dalam proses pengolahan utnuk mendukung usaha dengan
sistem klustering di wilayah ini.
3. Pemberdayaan Masyarakat
Ditengah keterbatasan pelaku usaha berskala besar beroperasi di wilayah
ini, maka pemberdayaan masyarakat merupakan jawaban strategis. Hal ini
sebagaimana diungkap terdahulu. Pemberdayaan masyarakat inilah yang
mendorong tumbuhnya kelompok masyarakat yang efektip yang harus mampu
membangun lembaga ekonomi swadaya masyarakat, seperti koperasi. Menurut
wawancara yang dikembangkan dengan berbagai pihak di lokasi penelitian, usaha
pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah
sebagai berikut :
a. Pemetaan Potensi usaha yang akan dikembangkan;
b. Analisis Potensi yang relavan dengan kebutuhan;
c. Penyusunan Desain Model pemberdayaan kelompok;
d. Sosialisasi dan Diseminasi kepada sasaran;
e. Pembentukan kelompok usaha olahan kelapa;
f. Penguatan kelembagaan keuangan mikro;
g. Konsultasi dan pendampingan yang dibentuk pemerintah;
h. Monitoring dan evaluasi kegiatan;
i. Tindak Lanjut dan Pengembangan.
Langkah-langkah ini membutuhkan detil kegiatan yang relavan dengan
tujuan akhir pengembangan olahan kelapa. Khsusnya dalam memeatakan target

pemasaran akhir sebagai terminal usaha kelapa olahan. Dari hasil kajian, daerah
pemasaran yang potensial masih di sekitar koridor. Sehubungan dengan itu
membutuhkan program pemebrdayaan yang lintas wilayah dalam koridor.
Upaya untuk memberdayakan masyarakat, seyogyanya mengacu pada kebutuhan
nyata masyarakat (felt needs) dari hasil pengamatan terhadap calon kelompok,
strategi yang bisa diterapkan sebagai berikut :
a.

Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
Sebagaimana diungkap terdahulu budaya pengolahan masih lemah dalam
struktur masyarakat kabupaten SBB. Namun pada beberapa kasus,
sebagaimana di lakukan oleh pengusaha lokal bapak Leo Purtelo, dengan
memanfaatkan limbah kelapa berhasil mengolah kelapa dengan berbagai
kreasi. Sejauh ini telah mengembangkan 14 tutunan olahan kelapa. Ini adalah
potensi yang perlu disosialisasikan di tengah masyaraat sasaran;

b.

Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Ini bisa
dilakukan

melalui

pelatihan

dan

pendampingan.

Serta

dapat

pula

dikembangkan program percontohan yang melibatkan kelompok sasaran;
c.

Pembangunan prasarana dan sarana yang dapat diakses oleh masyarakat pada
lapisan paling bawah. Sebenarnya tidak terlalu banyak sarana usaha yang
dibutuhkan, namun ada hal yang masih sulit diatasi di lapangan, yakni
masalah keberlangsungan produksi akibat keterbatasan listrik yang bisa
diakses oleh masyarakat. Demikian pula air bersih yang dibutuhkan untuk
terciptakan hasil olahan dengan kualitas yang baik.

d.

Perlindungan dan pemihakan kepada usaha rakyat. Dalam kaitannya ini
antara lain, bisa dilakukan perumusan peraturan daerah yang menetapkan
produk ini sebagai produk unggulan dan produk khas daerah. Hal lain yang
dilakukan keberpihakan melalui stimulus pajak bagi para kelompok yang
akan dikembangkan.
Upaya menggerakan masyarakat sebagai basis pengembangan potensi

ohan kelapa, diduga akan mengalami hambatan. Hambatan berdasarkan kajian di

lapangan, antara lain diduga, (a) keterbatasan wawasan masyarakat target sasaran,
(b) lemahnya etos kerja pendamping, (c) mental ketergantungan, (d)
mementingkan kepentingan sendiri, dan (e) kecenderunahn takut berubah.
6.5.3. Model Penguatan Kelembagaan Bisnis
Industri pengolahan kelapa untuk kebutuhan penganan bisa dilakukan oleh
usaha mengembangkan kelompok masyarakat. Dengan arah pengembangan serta
urgensi kegiatan, antara untuk:
a. Membangun kapasitas masyarakat sebagai modal sosial
Upaya untuk mengembangkan kelembagaan bisnis di lingkungan
masyarakat kabupaten SBB maupun masyarakat Maluku pada umumnya, pada
dasarnya merupakan upaya sistimatis untuk menguatkan perubahan budaya yang
harus dilakukan. Budaya ini diharapkan menjadi modal sosial untuk
mengembangkan potensi daerah melalui usaha masyarakat sendiri dengan
mengurangi ketergantungan kepada kelompok pendatang.
Dengan demikian diharapkan akan berkembang (a) diversifikasi usaha yang
meningkatkan keterkaitan antar sektor dan antara komoditi, (b) meningkatkan
keterkaitan ekonomi terutama production linkage dengan perkotaan, (c)
Industrialisasi perdesaan melalui keterkaitan ekonomi antar sektor dan antar
komoditi, dan (c) mengembangkan swadaya masyarakat untuk memutarkan
lembaga ekonomi pedesaan.
Pembangunan kapasitas masyarakat bisa dilakukan melalui tiga tahapan kegiatan
dan ini bisa dilakukan oleh dinas terkait, yakni: (a) sosialisasi program, (b)
pelatihan keterampilan yang relavan, dan (c) pendampingan yang terus menerus.
Serta akhirnya diikuti dengan monitoring dan evaluasi secara terus menerus.
b. Menyediakan dana untuk pembiayaan usaha masyarakat melalui Block
grand/ BLM
Masih sulitnya dana perbankan untuk diakses oleh kelompok ini di masamasa awal maka harus diatasi dengan penyediaan dana bantuan usaha yang

diperoleh

dari

sumber

pendanaan

internal

daerah

(provinsi

maupun

kabupaten/kota) atau bisa diupayakan dana CSR dari kelompok usaha yang
relavan misalnya perbankan.
Dana yang dimaksud di atas dikelola melalui mekanisme dana bergulir
(revolving fund) yang bergerak di kelompok masyarakat. Guliran ini bisa
mengoptimalkan peran serta koperasi atau embrionya (gapoktan). Pendanaan
diarahkan untuk penyediaan fasilitas usaha awal dan pengembangan kapasitas
sumberdaya manusia.
c. Meningkatkan kelompok wirausahawan di tingkat masyarakat
Kedua upaya di atas diarahkan pada akhirnya untuk membangun
kelompok wirausaha di masyarakat. Hal yang penting lainnya dalam membangun
kelompok ini adalah menyediakan kepastian usaha dan fasilitas usaha. Penetapan
fokus usaha untuk pasar lokal, sebagai turunan dari pengembangan jasa
pariwisata, perlu menetapkan target pasar yang jelas. Kota Ambon yang
merupakan pintu masuk wilayah propinsi Maluku patut diperhitungkan sebagai
target pasar utama, disamping daerah pusat pertumbuhan koridor VI lainnya. Dari
pengamatan peneliti seputar kota Ambon berpotensi untuk menjadi target
pemasaran produk ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari paket kuliner
pariwisata sebagai pendukung penetapan kota Ambon sebagai destinasi wisata di
wilayah timur Indonesia.
d. Membangun Jaringan Usaha
Ada beberapa wilayah lain, di propinsi Maluku yang bisa dikembangkan
sebagaimana SBB, seperti kota Tual di Maluku Tenggara, atau Namlea di Pulau
Buru sebagai pusat pengembangan produk serupa. Titik tersebut bisa
dikembangkan menjadi bisnis jaringan yang terintegrasi dengan bisnis ini di SBB.
Maka secara internal dan eksternal, bisnis ini bisa dirancang dalam model
sebagaimana pada Gambar 6.16 di bawah ini.

Gambar 6.16. Model Kluster Pengolahan Kelapa

BAB VII
KESIMPULAN

Hasil penelitian yang sudah dikerjakan adalah :
1. Verifikasi formula dan proses di laboratorium untuk produk dessicated coconut
dan coconut cookies.
2. Model pengembangan industri pengolahan kelapa di Kabupaten Seram Bagian
Barat.
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