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ABSTRACT  

 Coconut (Cocos nucifera L.) is a plant that has a major role in meeting the needs of 

cultural, health and economic development in society. Each piece of coconut plant can be 

utilized by humans, so called as the plant has many uses. Ethnobotany is used to document and 

collect the knowledge of traditional communities. This study aims to determine the type of 

coconut and local knowledge of Sungai Itik Villagers associated with coconut. The study was 

conducted by descriptive method. Data were collected by interview in-depth interviews, 

participant observation, documentation and collection of field samples. Data were analyzed 

descriptively, presented in the form of narrative text and tabulation.  

 The results showed that in Sungai Itik Village there are 2 varieties of deep coconut. 

Both varieties of coconut the are coconut green and coconut red. The parts of the coconut used 

by the people of Sungai Itik Village are part of the fruit that is used as food and copra, coconut 

water is used as medicine, the coir is used as fuel, the shell is used as charcoal, the leaf is used 

as a craft and food wrapping , As well as the stem used by the people of Sungai Itik Village as 

construction materials.In addition  Sungai Itik Villager using coconuts as a material for cultural 

events such as weddings, aqiqah, as an antidote to the rain, and the tradition of raising the roof 

of the house. Coconut related knowledge Sungai Itik Villager obtained contained 28% of 

knowledge from generation to generation, 32% of the experience, 40% of public knowledge 

gained hereditary and experience. Conclusion this research is of public knowledge in the Sungai 

Itik Village on the condition of over time decreased so that the existence of type of coconut in 

the Sungai Itik Village on the wane and even abandoned, due to public knowledge about 

cultivation, utilization, and inadequate oil processing. From the result of the research, it is 

suggested to do counseling, Processing, and practice about the way of preservation/coconut 

cultivation to the Sungai Itik Village. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah  

Kelapa (Cocos nucifera)  merupakan 

salah satu tanaman yang memiliki nilai 

guna yang tinggi dalam kehidupan 

masyarakat. Kelapa tergolong dalam marga 

Cocos dari suku palem-paleman atau 

Arecaceae. Tumbuhan ini diperkirakan 

berasal dari pesisir Samudera Hindia di sisi 

Asia, dan kini menyebar luas di seluruh 

pantai Dunia (Winarno, 2014:8).  

Berdasarkan observasi Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur merupakan salah 

satu kabupaten yang berada di Provinsi 

Jambi yang memiliki beberapa komoditi 

perkebunan yang unggul. Salah satunya 

perkebunan kelapa dalam. Perkebunan 

kelapa dalam di Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur merupakan salah satu daerah sentra 

kelapa di yang membudidayakan kelapa 

dalam dengan luas areal perkebunan yang 

terluas di Provinsi Jambi.  

Kecamatan Sadu adalah salah satu 

kecamatan yang berada di Kabupaten  

Tanjung Jabung Timur dan merupakan 

salah satu daerah yang terletak  di pantai 

timur daerah Provinsi Jambi. Letak 

daerahnya sangat strategis, karena sangat 

dekat dengan laut yang merupakan 

perbatasan daerah Provinsi Jambi dengan 

Kepulauan Riau. Kecamatan Sadu memiliki 

9 Desa. Salah satu desa yang terdapat di 

Kecamatan Sadu adalah Desa Sungai Itik 

(BPS Tanjung Jabung Timur, 2014:2).  

Desa Sungai itik memiliki luas kebun 

kelapa 1.413 Ha dengan menghasilkan 2-3 

Ton kelapa. Sebagian besar mata pencarian 

masyarakat di Desa Sungai Itik ini sebagai 

petani kelapa. Masyarakat di Desa Sungai 

Itik sebagian besar merupakan suku Bugis, 

Melayu, dan Jawa, kebanyakan dari 

masarayakat Sadu adalah pendatang dari 

Sulawesi yang merantau dan tinggal 

menetap di Desa Sungai Itik.  

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka dilakukan penelitian tentang 

“Etnobotani Kelapa (Cocos nucifera) 

Pada Masyarakat Desa Sungai Itik 

Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur.” Penelitian tersebut 

dimaksud untuk mengkaji dan 

mendokumentasikan pengetahuan yang 

dimiliki masyarakat Desa Sungai Itik. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian  

Rancangan Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan 

mencakup wawancara dengan pemilihan 

responden dengan teknik  Snowball 

Sampling. Wawancara dilakukan dalam 

bentuk in-depth interview (wawancara 

mendalam). Selain wawancara, 

pengumpulan data dan informasi dilakukan 

dengan metode observasi partisipatif, 

dokumentasi dan  koleksi sampel di 

lapangan. 

 

Pelaksanaan Penelitian  

Wawancara 

Wawancara dilakukan dalam bentuk 

in-depth interview (wawancara mendalam). 

Jumlah responden yang diwawancarai 

sebanyak 24 orang. Wawancara dilakukan 

dengan menggunakan panduan wawancara 

interview yang telah disiapkan sebelumnya. 

Setiap jawaban responden dicatat dalam 

buku catatan untuk tindak lanjut hasil yang 

telah diperoleh. 

 

Observasi Partisipatif 

Observasi partisipatif adalah observasi 

yang melibatkan peneliti atau observer 

secara langsung dalam kegiatan 

pengamatan di lapangan seolah-olah 

peneliti merupakan responden.Peneliti ikut 

dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan 

responden yang diamati. 

 

Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mengumpulkan 

data secara nyata dalam bentuk foto-foto, 

rekaman suara, video maupun catatan 

pribadi yang berisi informasi-informasi 

yang didapat dari lapangan.  

 

Alat dan Bahan  

Alat yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu alat tulis, perekam suara, kamera, 
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parang, meteran, galah, timbangan, 

penggaris, jarum, dan panduan wawancara 

untuk wawancara responden.  Sedangkan 

bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

yaitu tanaman kelapa, buah kelapa yang 

terdapat di Desa Sungai itik, benang, dan 

kertas label. 

 

Analisis Data  

Analisis data dilakukan secara 

deskriptif. Data yang dianalisis berupa 

jenis-jenis kelapa (C. nucifera L.), 

karakteristik bagian kelapa, tempat tumbuh 

kelapa, manfaat/kegunaan kelapa, 

pengolahan kelapa, 

pengambilan/pemanenan kelapa, pelestarian 

kelapa serta pengetahuan lokal yang 

dimiliki masyarakat Desa Sungai Itik terkait 

dengan kelapa. Analisis data merupakan 

suatu upaya pengelolahan data yang telah 

terkumpulkan untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian (Sujarweni, 2014:103). 

Pengolahan data dilakukan secara deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif yang 

memberikan gambaran mengenai data dan 

kejadian nyata sesuai fakta-fakta yang telah 

dikumpulkan.  

Analisis yang dilakukan adalah proses 

pengumpulan data kasar/data awal yang 

dicatat dan didapatkan saat wawancara dan 

catatan lapangan saat observasi. Tahap 

kedua, tahap penyajian dan penyusunan 

informasi. Tahap ketiga, setelah semua data 

instrumen masing-masing telah terkumpul 

peneliti dapat menarik kesimpulan . 

 

Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Desa 

Sungai Itik Kecamatan Sadu Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur dan telah 

dilaksanakan selama 2 bulan dimulai dari 

tanggal 04 Januari sampai  04 Februari 

2017. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

Gambaran Lokasi Penelitian  

Secara administratif Desa Sugai Itik 

merupakan salah satu Desa yang terdapat di 

Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan luas 

Desa 2.639 Ha. Desa Sungai Itik terletak 

antara 01o02-47o79 Bujur Selatan dan 

104o19–49o96 Bujur Timur. Desa Sungai 

Itik disebelah Utara berbatasan dengan Laut 

Cina Selatan, sebelah Selatan berbatasan 

dengan Sungai Lokan, sebelah Barat 

berbatasan dengan Desa Simpang Jelita dan 

disebelah Timur berbatasan dengan Desa 

Sungai Jambat.  

 

Varietas Kelapa yang Ditemukan di Desa 

Sungai Itik Kecamatan Sadu Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur 

Varietas kelapa yang ada di Desa 

Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur tersebut yaitu 

terdapat 2 varietas kelapa dalam, yang 

tergolong kedalam famili Arecaceae, Genus 

Cocos. Kedua varietas kelapa ini dibedakan 

dari warna buah kelapa. Kedua varietas 

kelapa tersebut adalah kelapa dalam hijau 

dan kelapa dalam merah. Varietas kelapa 

tersebut merupakan kelapa yang paling 

dominan ditemukan di Desa Sungai Itik. 

Sementara varietas kelapa Genjah dan 

kelapa hibrida tidak ditanam oleh 

masyarakat karena varietas kelapa genjah 

dan hibrida merupakan varietas  kelapa 

yang membutuhkan banyak perawatan 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Varietas kelapa yang ada di 

Desa Sungai Itik  
No Famili Genus Sifat  Varietas 

1. Arecaceae Cocos Dalam  Kelapa 

Dalam  

Hijau 

2. Arecaceae Cocos  Dalam  Kelapa 

Dalam 

Merah 

3. Arecaceae Cocos  Hibrida Kelapa 

Hibrida 

4. Arecaceae Cocos  Genjah Kelapa 

Genjah  

 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

telah dilakukan dengan Kepala Desa Sungai 

Itik sebagai responden kunci, ketua tani, 

dan petani kelapa di Desa Sungai Itik, 

bahwa kelapa yang telah ditemukan di Desa 

Sungai Itik memiliki kesamaan. Menurut 
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masyarakat varietas kelapa dalam hijau dan 

kelapa dalam merah merupakan kelapa 

unggul yang tahan terhadap penyakit/hama 

sehingga tidak memerlukan perawatan yang 

khusus dalam pemeliharaannya.  

 

Pelestarian/Budidaya Kelapa 

Cara penanaman/budidaya kelapa yang 

dilakukan petani Desa Sungai Itik,  

Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur tidak seperti cara penanaman 

biasanya. Sedangkan cara penanaman 

kelapa yang dilakukan masyarakat Desa 

Sungai Itik untuk membudidayakan kelapa 

sangat berbeda yaitu: pertama tanah di 

cangkul dibuat gundukan sedikit kemudian 

bibit kelapa diletakan di atas tumpukan 

tanah tersebut lalu ditutup tanah sedikit di 

atas kelapa. Menurut mereka, penanaman 

kelapa dengan cara seperti ini membuat 

kelapa lebih besar kemungkinan untuk 

hidup serta dapat tumbuh dengan baik. 

Normalnya 1 Ha lahan ditanami tanaman 

kelapa sebanyak 200 bibit kelapa dengan 

jarak 7 x 8 cm. waktu penanaman bibit 

kelapa yang baik dilakukan pada musim 

hujan, sehingga dapat mencegah kematian 

pada bibit tanaman kelapa yang baru 

ditanam tersebut.  

Setelah kelapa ditanam ke tanah, lalu 

dilakukan pemagaran dengan pemberian 

patok disekeliling tanaman. Pematokan 

tanaman kelapa dapat dilakukan dengan 

memasang seng dan diberi kawat duri di 

sekeliling tanaman kelapa agar hewan 

ternak warga tidak memakan tunas daun 

kelapa muda yang tumbuh. Selain itu, 

dalam proses pelestarian/budidaya kelapa 

masyarakat membuat pengairan air di 

sekitar kebun, masyarakat membuat parit-

parit kecil penampungan air agar kondisi 

disekitar pohon kelapa tidak mengalami 

kekurangan air. Kondisi air tidak boleh 

terlalu banyak dan tidak boleh terlalu 

sedikit. Karena jumlah air mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman kelapa. 

Untuk menghasilkan kelapa yang 

subur dan bagus, petani kelapa di Desa 

Sungai Itik biasanya melakukan pemupukan 

pada tanaman kelapa. Biasanya waktu 

pemupukan dilakukan 2 kali dalam setahun, 

dihitung 6 bulan setelah penanaman, dan 6 

bulan kemudian setelah pemberian pupuk 

pertama. Menurut masyarakat masa kritis 

tanaman kelapa pada umur 3-4 tahun. 

Dimana, pada masa ini tanaman kelapa 

harus mendapatkan perhatian lebih. Karena 

perawatan yang kurang baik pada awal 

pertumbuhan kelapa dapat mempengaruhi 

produktivitas tanaman kelapa selanjutnya.  

Pupuk yang biasa digunakan oleh petani 

kelapa Desa Sungai Itik yaitu pupuk SP 36, 

pupuk KCL, dan pupuk NPK. Pemberian 

pupuk ini bertujuan untuk memenuhi nutrisi 

dan unsur hara yang dibutuhkan tanaman 

kelapa. 

 

Pemanenan Kelapa  

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

responden pemanenan buah kelapa 

dilakukan setelah tanaman kelapa berumur 

6-7 tahun (dalam kondisi dirawat) dari 

mulai ditanam sampai siap panen. Semakin 

tua umur kelapa jumlah buah semakin lebat 

hingga puluhan tahun. Waktu panen kelapa 

dilakukan 4 kali dalam setahun dengan 

rentang waktu 3 bulan sekali, apabila umur 

buah kelapa sudah 3 bulan dari pemanenan 

sebelumnya maka kelapa tersebut dapat 

diambil kembali dengan memilih kelapa 

yang sudah masuk stadium buah siap 

penen.  Kriteria buah kelapa yang siap 

panen yaitu buah yang sudah berumur ± 5 

bulan dari beluluk sampai menjadi buah 

tua, kemudian warna kulit buah pucat dan 

kecoklatan. Menurut Ismail (2009:19) ciri-

ciri pemanenan buah kelapa jika telah 

berumur ± 12 bulan, 4/5 bagian kulit 

kering, berwarna coklat, kandungan air 

berkurang dan bila digoyang berbunyi 

nyaring dan frekuensi panen kelapa dalam 

umurnya sekitar 2,5-3 bulan sekali 

sebanyak 2-3 tandan buah kelapa. Dalam 

pemanenan buah kelapa tidak ada aturan-

aturan khusus yang dilakukan masyarakat 

Desa Sungai Itik saat pemanenan. Banyak 

buah kelapa yang diambil per pohon tidak 

menentu, tergantung dengan banyaknya 

buah kelapa yang siap panen. Dalam satu 

tandan kelapa terdapat ± 10-25 buah kelapa, 
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banyak buah kelapa per pohon ini 

tergantung dengan tingkat kesuburan 

tanaman dan keadaan lingkungan yang 

tidak terlalu kering dan tidak tergenang air. 

Banyak buah yang diambil setiap pohon 

sebanyak ± berkisar 10-40 buah kelapa. 

Buah kelapa yang diambil (dipanen) adalah 

buah kelapa yang sudah dianggap tua 

dengan buah yang besar, berwarna hijau, 

hijau kecoklatan atau merah kecoklatan.  

Waktu pemanenan dapat dilakukan pada 

pagi hari sampai sore hari asal keadaan 

lingkungan mendudukung misalnya faktor 

cuaca. Namun, Waktu 

pemanenan/pengambilan kelapa di Desa 

Sungai Itik juga dipengaruhi terhadap 

pasang surut air. Biasanya mereka memulai 

untuk memanen kelapa pada waktu pagi 

hari setelah air surut karena pada saat air 

pasang, kebun kelapa mereka menjadi 

teraliri dan tergenang air sehingga 

menyulitkan mereka dalam proses 

pemanenen/pengambilan kelapa. Di dalam 

proses pengambilan/pemanenan kelapa ada 

juga beberapa kendala yang dialami para 

petani diantaranya gigitan serangga, 

tertimpahan pelepah daun kelapa, dan 

tertimpahan buah kelapa, hal tersebut dapat 

membahayakan keselamatan petani kelapa. 

 

Pemanfaatan Kelapa  

Pemanfaatan Buah Kelapa  

Bagian buah kelapa yang umumnya 

dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sungai 

Itik yaitu buah kelapa, air kelapa, 

tempurung kelapa. Bagian buah kelapa 

memiliki keunggulan dibandingkan bagian 

kelapa yang lain. Pada bagian buah kelapa 

ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat 

Desa Sungai Itik terutama bagian daging 

buah kelapa. Daging buah kelapa 

memberikan banyak manfaat diantaranya 

sebagai campuran makanan seperti kue-kue, 

dodol, dan minuman. Daging buah juga 

dapat dijadikan sebagai bumbu masakan 

seperti rendang, kari, opor, urap, botok dan 

serundeng.  

 

 

 

Pemanfaatan Air Kelapa  

Masyarakat Desa Sunga Itik juga 

menggunakan air kelapa muda untuk 

dijadikan obat tradisional yang mana kelapa 

muda dimanfaatkan masyarakat untuk 

menetralisir racun dalam tubuh dan juga 

digunakan sebagai obat campak pada anak-

anak. Hasil penelitian Pratiwi dan Sutara, 

(2013:7) pada masyarakat Denpasar dan 

Badung cenderung menggunakan air kelapa 

untuk mengobati sakit perut, menetralisir 

racun dalam tubuh (dehidrasi), sakit paru-

paru, obat batuk, mengobati panas dalam, 

sakit demam berdarah, dan mengobati tensi 

rendah.  

 

Pemanfaatan Tempurung Kelapa  

Tempurung kelapa digunakan 

masayarakat Desa Sungai Itik untuk dibuat 

menjadi arang, yang mana arang yang 

dijadikan sebagai bahan bakar untuk masak 

sehari-hari dikarenakan harga gas yang 

mahal di Desa Sungai Itik sehingga 

membuat ibu-ibu Desa Sungai Itik 

mengambil tempurung kelapa yang tidak 

digunakan untuk dibuat sebagai arang dan 

digunakan untuk masak.  

 

Pemanfaatan Sabut Kelapa  

Di Desa Sungai Itik, bagian kelapa 

yang sangat sedikit dimantaafkan yaitu 

sabut kelapa. Sabut kelapa di Desa Sungai 

Itik tidak memiliki nilai ekonomis, sabut 

kelapa hanya digunakan untuk bahan bakar 

dan hanya terbuang sia-sia dan di bakar.  

 

Pemanfaatan Daun Kelapa 

Daun kelapa juga digunakan 

masyarakat untuk pembungkus makanan 

khas Bugis yang wajib ada saat hari raya 

yaitu “Tumbuk”. Tumbuk adalah ketan 

yang dikukus yang telah di bungkus dengan 

daun kelapa yang masih muda, yang 

dimakan dengan rendang dan opor. 

Pemanfaatan daun kelapa untuk dijadikan 

bungkus makanan dilihat pada Gambar 4.8. 
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Masyarakat yang bersuku Jawa di Desa 

Sungai Itik juga memanfaatkan daun kelapa 

untuk pembungkus makanan, diantaranya 

mereka menggunakan daun kelapa untuk 

pembuatan bungkus ketupat. Ketupat 

adalah makanan khas keluarga saat Hari 

Raya Idul Fitri dan Idul Adha, biasanya 

ketupat dimakan dengan makanan yang 

diolah dari santan kelapa juga, diantaranya 

rendang, opor dan gulai nangka.  

Selain itu, di Desa Sungai Itik masih 

ditemukan masyarakat yang membuat dan 

menggunakan atap rumahnya dari daun 

kelapa, akan tetapi sudah banyak 

masyarakat yang sudah mengganti daun 

kelapa dengan daun nipah untuk dijadikan 

atap rumah karena ketahanan daun nipah 

untuk dijadikan atap rumah lebih lama 

dibanding daun kelapa. Gambar 4.10 

Penggunaan daun kelapa dijadikan atap 

rumah. 

 

Pemanfaatan lain dari daun kelapa 

yaitu sebagai tempat buah atau orang bugis 

sering menyebutnya “Kambesi”. Kambesi 

adalah tempat buah yang dibuat dari daun 

kelapa yang digunakan untuk menutup buah 

yang tua yang masih di pohon. Tujuan 

pemasangan kambesi ini dilakukan agar 

buah tidak dipetik atau dimakan monyet 

atau hewan lainnya.  

 Bagian lain dari daun yang 

digunakan oleh masyarakat Desa Sungai 

Itik yaitu tulang daun, yang mana tulang 

daun manfaatkan masyarakat Desa Sungai 

Itik terutama ibu-ibu untuk dibuat menjadi 

sapu lidi  

 

Pemanfaatan Batang Kelapa 

Bagian kelapa lainnya yang 

dimanfaatkan masyarakat Desa Sungai Itik 

yaitu batang kelapa. Batang kelapa 

dimanfaatkan untuk bahan kontruksi 

bangunan rumah, tiang-tiang rumah, dan 

dijadikan papan. Masyarakat Desa Sungai 

Itik Juga menggunakan batang kelapa untuk 

dijadikan sebagai Jembatan darurat dan 

jembatan.  

 

 

Pemanfaatan Akar Kelapa  

 Bagian akar merupakan bagian dari 

tanaman kelapa yang tidak dimanfaatkan 

oleh masyarakat di Desa Sungai Itik. 

Menurut masyarakat akar kelapa tidak 

memiliki nilai guna yang dapat 

dimanfaatkan untuk kehidupan. Menurut 

Rukmana dan Yudirachman (2016:16) akar 

tanaman dikenal sebagai anti-piretik dan 

diuretik. Di Malaysia, akar kelapa 

digunakan untuk melawan penyakit 

kelamin. Sedangkan di Indonesia, akar 

kelapa dipakai untuk menyembuhkan 

penyakit disentri.  

 

Pemanfaatan Kelapa Dalam Tradisi dan 

Budaya Masyarakat  

Dari hasil wawancara yang dilakukan 

dengan beberapa responden di Desa Sungai 

Itik, responden beranggapan bahwa jenis 

kelapa apa pun bisa digunakan dalam tradisi 

dan kebudayaan. Bisanya bagian yang 

sering digunakan dalam acara kebudayaan 

yaitu daun kelapa, untuk acara pernikahan. 

Selain itu masyarakat Desa Sungai Itik  

juga menggunakan buah kelapa yang muda 

dalam acara cukuran/aqiqah anak.  

Dari beberapa responden yang 

diwawancarai yang bersuku Jawa masih 

mempercayai tradisi adat yang dilakukan 

turun temurun yaitu ketika membangun 

rumah dan akan memasang atap harus 

menggunakan kelapa yang 

dipasang/digantungkan dan diikat 

bersamaan dengan bendera, tebu hijau dan 

pisang. Dalam penaikan atap ini mereka 

menggunakan kelapa hijau yang masih 

muda.  

 

Pengolahan Kelapa 

Kopra  

Di Desa Sungai Itik masyarakat 

mengolah kelapa untuk dijadikan kopra. 

Bagian kelapa yang digunakan dalam 

pembuatan kopra yaitu daging buah kelapa. 

Alat dan bahan yang digunakan untuk 

pengolahan kelapa menjadi bahan kopra 

yaitu: Batang baji, dalam bahasa bugis 
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“Sulak” , Tombak kelapa, dalam bahasa 

bugis “Besi kuluku” besi panjang yang 

ujungnya runcing yang berfungsi untuk 

mengambil kelapa. Pencukil kelapa, dalam 

bahasa bugis “Pesisik”. Karung, digunakan 

untuk tempat daging buah yang telah 

dipisahkan dari batok/ tempurung kelapa. 

Langkau, seperti rumah yang berdinding 

kayu dan beratap rumbia yang digunakan 

untuk tempat pengasapan daging buah 

kelapa. 

Dari hasil wawancara dan observasi 

partisipatif yang telah dilakukan, dalam 

proses pengolahan/cara pembuatan kopra di 

Desa Sungai Itik ada 2 cara yaitu: cara 

pertama secara basah (tanpa pengasapan) 

dan cara kedua secara kering (dengan 

proses pengasapan). Adapun cara 

pengolahan secara basah (tanpa 

pengasapan) yaitu: Buah kelapa yang sudah 

dipanen dan terkumpul kemudian dikupas 

sabutnya dengan batang baji. Setelah buah 

kelapa telah terkupas sabutnya kemudian 

kelapa tersebut di buang airnya dan dibelah 

menjadi 2 bagian dengan menggunakan 

batang baji. Setelah semua kelapa terbelah 

lalu daging kelapa tersebut dicukil 

(dipisahkan) dari batok/tempurung kelapa 

dengan menggunakan pencukil kelapa. 

Setelah daging kelapa telah terpisah dari 

tempurungnya kemudia dimasukkan ke 

dalam karung lalu ditimbang dan dapat 

dilanjutkan proses penjemuran. 

Cara kedua dalam proses pengolahan 

kopra yaitu secara kering (proses 

pengasapan) adapun cara proses pengolahan 

kopra secara kering yaitu: Sebelum 

dilkakukan proses pengolahan kopra secara 

kering (dengan proses pengasapan),  

Kemudian, Kupas sabut kelapa dengan 

menggunakan batang baji dan kemudian 

dibelah menjadi 2 bagian. Lalu susun 

belahan kelapa ke dalam langkau di ruang 

pengeringan/pengasapan. Susun bahan 

bakar sabut kelapa/kayu kering ke dalam 

ruang pembakaran. Keringkan buah kelapa 

yang telah disusun tadi selama ± 10-12 jam. 

Apabila bahan bakar akan habis segera 

ditambahkan lagi. Dinginkan buah kelapa 

yang telah diasap kemudian daging buah 

kelapa dicukil dengan pencukil kelapa. 

Setelah daging buah kelapa terpisah dari 

batoknya, kemudian dilakukan pengeringan 

ulang selama ± 5 jam.  

 

Arang  

Bagian lain dari buah kelapa yang bisa 

dimanfaatkan dan dapat diolah yaitu 

batok/tempurung kelapa. Batok/tempurung 

kelapa diolah oleh masyarakat Desa Sungai 

Itik menjadi bahan bakar arang. Alat dan 

bahan yang digunakan dalam pembuatan 

arang yaitu: Drum, untuk tempat 

pembakaran arang, korek api, untuk 

menghidupkan api, minyak tanah, sebagai 

bahan bakar, sabut kelapa, sebagai bahan 

bakar, keranjang, untuk mengangkut 

tempurung kelapa ke dalam drum., karung, 

untuk tempat menyimpan arang yang sudah 

jadi. Adapun cara pembuatan arang yaitu: 

Sebelum tempurung kelapa dibakar, hal 

pertama yang harus dilakukan adalah dibuat 

pengapian di dalam drum.Tempurung  

keranjang dimasukkan ke dalam drum, 

kemudian atasnya dikasih sabut kelapa dan 

minyak tanah lalu dibakar. Setelah 

pengapian sudah terlihat hidup merata lalu 

tempurung kelapa dimasukkan lagi ke 

dalam drum sampai penuh. Lamanya proses 

pembakaran arang ini ±12 jam. Apabila 

proses pengapian sudah membara penuh, 

kemudian ambil air dan kemudian taruh 

tempurung basah supaya api mati. Setelah 

itu, ambil karung goni isi dengan tanah, 

kemudian taruh diatas bara tempurung lalu 

diisi air dan ditekan-tekan di atas 

tempurung yang dibakar tadi agar jangan 

sampai ada oksigen dan udara sehingga api 

tidak bisa hidup lagi. Proses ini ditunggu ± 

1 hari 1 malam sampai api benar-benar 

mati, agar berat arang tidak menjadi 

menyusut.  

 

Nilai Ekonomis Kelapa 

Cara penjualan kelapa di Desa Sungai 

Itik bervariasi diantaranya ada yang 

perbutir dan ada yang perkilogram (Kg). 

Biasanya para petani menjual hasil 

kelapanya ke agen-agen terdekat dengan 

harga yang telah ditentukan oleh agen 
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tersebut. Harga penjualan kelapa di Desa 

Sungai Itik dibilang cukup rendah 

diantaranya kelapa bulat utuh dengan 

ukuran A (besar) berkisar Rp. 2.200 s/d Rp. 

3.000 sedangkan untuk kelapa ukuran B 

(kecil) berkisar Rp. 2.000,- s/d Rp. 2.100. 

Harga jual kelapa bulat ini tergolong murah 

dibandingkan harga jual kelapa yang sudah 

dicungkil yang akan dijadikan kopra. Harga 

kelapa yang  telah dicungkil basah berkisar 

Rp. 5.500 s/d Rp. 6.000 per Kg. Sedangkan 

harga jual kelapa yang telah dicungkil 

kering berkisar Rp. 7.500 per Kg.  

Tempurung kelapa di Desa Sungai Itik 

pun memiliki nilai ekonomi, biasanya 

masayarakat menjual hasil tempurung yang 

mereka dapatkan dari mencungkil daging 

kelapa untuk dijual ke agen tempat 

pembuatan arang, dengan harga tempurung 

kelapa berkisar Rp. 750 s/d Rp. 800 per Kg. 

Sedangkan harga tempurung kelapa yang 

telah menjadi arang cukup tinggi. Harga 1 

Kg arang berkisar antara Rp. 3.000 s/d Rp. 

5.700 tergantung jumlah ketersediaan 

tempurung kelapa tersebut. Harga kelapa di 

Desa Sungai Itik tersebut sangat jauh lebih 

murah dengan harga kelapa di Kota Jambi. 

Menurut hasil wawancara dengan salah satu 

rensponden pengepul kelapa di Kota Jambi 

Harga kelapa ditentukan dari berat kelapa 

dan kelas kelapa yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.3. 

    
No Ukuran 

Kelapa 

Harga 

Jual (Rp) 

Keterangan 

1. Kelas A 

(diatas 1 

Kg) 

5.000,- 

s/d  

6.000,- 

Harga jual kelapa 

sewaktu-waktu 

dapat berubah, 
tergantung 

tingkat 

permintaan dan 
ketersediaan 

kelapa. 

2. Kelas B (1 

kg) 

4.000,- 

s/d  

3.600,- 

3. Kelas C 

(dibawah 1 

kg) 

3.000,- 

s/d  

2.500,- 

 

Sumber Pengetahuan Masyarakat 

Mengenai Jenis, Pemanfaatan, 

Pengolahan, Pelestarian, Persepsi dan 

Budaya Terkait Kelapa  

Berdasarkan hasil wawancara yang 

telah dilakukan diketahui bahwa sumber 

pengetahuan masyarakat terkait kelapa 

didapatkan secara turun temurun dan dari 

pengalaman mereka sehari-hari. Didapatkan 

hasil 28% pengetahuan secara turun 

temurun, 32% dari pengalaman, dan 40% 

secara turun temurun dan pengalaman 

mereka.  

 

PENUTUP   

Simpulan   

Hasil penelitian tentang etnobotani 

kelapa (Cocos nucifera L.) pada masyarakat 

Desa Sungai Itik Kecamatan Sadu 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan:  

1. Jenis kelapa (C. nucifera L.)  yang 

ditemukan di Desa Sungai Itik 

diperoleh 2 varietas kelapa dalam 

yaitu  kelapa dalam hijau dan kelapa 

dalam Merah. 

2. Bagian kelapa yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat Desa Sungai Itik yaitu: Air 

kelapa (penawar racun dan obat cacar), 

daging kelapa (bahan makanan, santan 

dan kopra), tempurung kelapa (arang), 

sabut kelapa (bahan bakar), daun kelapa 

(pembungkus makanan, pembungkus 

buah, atap dan janur), lidi kelapa 

(kerajinan sapu lidi), dan batang kelapa 

(bahan kontruksi bangunan).  

3. Pengetahuan lokal yang dimiliki 

masyarakat Desa Sungai Itik 

berdasarkan hasil wawancara yaitu 

didapatkan bahwa 28% pengetahuan 

masyarakat  secara turun temurun, 32% 

dari pengetahuan pengalaman 

masyarakat,  dan 40% secara turun 

temurun dan pengalaman masyarakat. 

4. Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi partisipatif yang telah 

dilakukan bahwa pengetahuan 

masyarakat di Desa Sungai Itik 

khususnya petani terhadap kondisi 

kelapa dari waktu ke waktu mengalami 

penurunan sehingga keberadaan jenis 

kelapa semakin berkurang dikarenakan 

pengetahuan mereka tentang 

pembudidayaan, pemanfaatan, dan 

pengolahan kelapa sangat kurang.  
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Saran 

Perlu dilakukan penyuluhan pengolahan, 

pemanfaatan dan praktek tentang cara 

pelestarian/budidaya kelapa ke Masyarakat 

khususnya petani kelapa di Desa Sungai 

Itik agar dapat melestarikan dan dapat 

merawat lahan kebun kelapa dengan baik 

sehingga dapat menghasilkan kualitas 

produksi kelapa yang baik pula. Kemudian 

perlu dilakukan kembali pelatihan 

keterampilan kepada masyarakat Desa 

Sungai Itik untuk dapat mengolah dan 

memanfaatkan sabut kelapa dan air kelapa. 

Sehingga sabut kelapa air kelapa yang 

terbuang sia-sia yang ada di Desa Sungai 

Itik tersebut dapat dijadikan suatu produk 

kerajinan dan makanan yang bernilai 

ekonomis. 
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