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Manisnya potensi gula kelapa

 

SNV yakin program ini bisa 

meningkatkan kehidupan ribuan 

petani gula kelapa di Indonesia. 

Gula kelapa memiliki potensi pasar 

domestik yang besar, dengan lebih 

dari 600.000 metrik ton diproduksi 

setiap tahunnya; sebagian besar 

untuk konsumsi lokal. Perusahaan 

mie instan terbesar di Indonesia, 

Indofood, misalnya, membeli lebih 

dari 30.000 metrik ton per tahun 

dan Unilever dengan volume yang 

signifikan untuk produk kecap 

manisnya.

Indonesia saat ini memiliki lebih 

dari 100.000 produsen gula 

kelapa yang menghasilkan lebih 

dari 50.000 metrik ton gula 

kelapa untuk pasar domestik per 

bulan. Harga premium berasal 

dari pasar ekspor, khususnya di 

pasar bersertifikat organik, yang 

memberikan kesempatan untuk 

meningkatkan pendapatan bagi 

produsen gula kelapa Indonesia. 

Sejalan dengan tren meningkatnya 

permintaan global untuk gula 

kelapa organik, permintaan 

dari eksportir jauh melebihi 

pasokan yang tersedia. Produsen 

memperoleh keuntungan premium 

20% dengan menjual produk 

organik bersertifikat untuk 

eksportir.

Mengingat tingkat obesitas dan 

diabetes yang meningkat, indeks 

glikemik rendah (GI) gula kelapa, 

sekitar setengah dari gula tebu 

biasa, merupakan alasan utama 

mengapa gula kelapa makin 

populer. Gula kelapa dipasarkan 

sebagai pengganti gula tebu 

karena lebih sehat dan memiliki 

kandungan gizi yang lebih tinggi 

serta rasanya yang khas. Gula 

kelapa organik sebagian besar 

dijual di toko-toko makanan 

kesehatan di Amerika Utara, Eropa, 

Australia, dan Asia Utara serta 

semakin banyak digunakan oleh 

industri makanan coklat dan roti. 

Meskipun sejumlah besar produsen 

gula kelapa di sepanjang pantai 

selatan Jawa Barat dan Jawa 

Tengah saat ini menjual gula kelapa 

untuk ekspor, namun hanya sedikit 

produsen di Jawa Timur yang 

terhubung langsung dengan pasar 

ekspor sehingga mereka tidak 

mendapatkan manfaat dari potensi 

pasar ekspor tersebut.

Kabupaten seperti Pacitan dan 

Trenggalek di Jawa Timur memiliki 

sejarah produksi gula kelapa yang 

panjang. Daerah pegunungan 

merupakan lingkungan alam yang 

cocok untuk produksi kelapa 

organik. 

Karena sertifikasi organik telah 

menjadi pra-syarat untuk ekspor 

dan dipandang sebagai jaminan 

kualitas, hal ini juga merupakan 

potensi yang signifikan. Praktik 

pertanian di daerah sasaran proyek 

sebagian besar sesuai dengan 

standar organik, dengan demikian 

sertifikasi dapat dicapai dengan 

biaya rendah dengan waktu yang 

relatif singkat.

 

Untuk mewujudkan potensi ini dan 

untuk mengakses pasar ekspor, 

kualitas produk dan efisiensi 

pengolahan perlu ditingkatkan.



Pengolahan yang lebih baik 

dihargai lebih tinggi 

 

SNV menargetkan sektor kelapa 

Indonesia karena prospek dan 

potensi yang menjanjikan untuk 

memberikan keuntungan bagi 

banyak petani kelapa yang 

berpenghasilan rendah.

SNV akan bekerja bersama mitra 

lokal dan internasional untuk 

meningkatkan pendapatan petani 

kelapa di pedesaan Jawa Timur 

dimulai dari Kabupaten Pacitan dan 

Trenggalek. 

Program  ini didukung oleh 

Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Australia, melalui 

program the Australia Indonesia 

Partnership for Promoting 

Rural Income through Support 

for Markets in Agriculture  

(AIP - PRISMA), bertujuan untuk 

memberikan kontribusi bagi 

peningkatan pendapatan bagi 

300.000 petani gula kelapa skala 

kecil hingga 30% pada akhir 

program ini.

Melalui AIP-PRISMA, SNV 

melaksanakan dua program 

untuk petani kelapa dan tiga 

program untuk petani singkong. 

Salah satu program untuk petani 

kelapa adalah Mengembangkan 

Pasar Produk Gula Kelapa Organik 

Bersertifikat:

• Meningkatkan produktivitas 

pengolahan gula kelapa

• Meningkatkan pasokan gula 

kelapa untuk pasar ekspor

Tahap pertama program ini  

bertujuan untuk meningkatkan 

mata pencaharian 5.500 

produsen gula kelapa yang akan 

mendapatkan peningkatan rata-

rata pendapatan rumah tangga 

dari gula kelapa minimal 20% pada 

akhir 2015. Untuk mencapai hal 

ini, SNV membangung kemitraan 

dengan perusahaan Bali Big 

Tree Farms, kerjasama dengan 

petani, mitra lokal pelaksana 

dan pemerintah kabupaten. 

Jika program ini berhasil akan 

ditingkatkan sehingga memberi 

manfaat bagi 14,000 produsen gula 

kelapa hingga tahun 2017.

 

Komponen program

Program ini akan berfokus pada: 

proses produksi dan peralatan 

untuk meningkatkan efisiensi dan 

kualitas produk; menghilangkan 

hambatan pasar ekspor termasuk 

kurangnya produk bersertifikasi 

organik; dan mengembangkan 

hubungan produsen ke eksportir. 

Ini akan memberikan kontribusi 

terhadap daya saing sektor gula 

kelapa secara keseluruhan dengan 

meningkatkan produktivitas 

dan pasokan gula kelapa untuk 

pasar ekspor. Hal ini juga akan 

meningkatkan produksi sirup 

kelapa sebagai alternatif gula 

kering untuk memberikan manfaat 

produktivitas sekaligus lingkungan. 

Fokus utama program ini juga 

meningkatkan pengetahuan dan 

kapasitas untuk mendapatkan 

sertifikasi organik dan menyedia-

kan layanan dukungan lokal bagi 

petani kelapa. Praktik pengolahan 

yang baik juga akan dipromosikan 

melalui pelatihan agar petani dapat 

memenuhi standar perusahaan 

untuk ekspor. Akses terhadap 



peralatan dan praktik kebersihan 

yang baik adalah kunci untuk 

memenuhi standar tersebut. Saat 

ini praktik pengolahan gula kelapa 

masih menggunakan pembakaran 

kayu terbuka sehingga seringkali 

dalam kondisi tidak higienis. 

Kendala ini coba diatasi dengan 

memperkenalkan kompor masak 

yang dirancang khusus. SNV 

juga akan memberikan pelatihan 

peningkatan kebersihan dan 

metode efisiensi bahan bakar serta 

membantu akses untuk bantuan 

pendanaan. Selain pendapatan 

yang meningkat, manfaat lain 

adalah kesehatan dan lingkungan 

yang lebih bersih.

Kemitraan berkelanjutan

SNV akan melaksanakan tahap 

pertama program ini melalui 

kemitraan dengan Big Tree 

Farms, karena mereka adalah 

spesialis dalam hal penyediaan 

sumber produk dan pemasaran 

produk-produk makanan yang 

dibuat oleh produsen dan pengrajin 

di seluruh Indonesia. Big Tree 

Farms fokus pada produksi yang 

berkelanjutan sehingga mereka 

merupakan mitra yang ideal 

bagi SNV. Produk utama mereka 

termasuk gula kelapa organik, air 

kelapa, jambu mete, produk kakao, 

serta garam dan rempah-rempah 

tertentu. Big Tree farms akan 

memberikan pelatihan Training of 

Trainers, mengembangkan rantai 

pasokan, dan memfasilitasi akses 

terhadap keuangan. Mereka juga 

akan menanggung biaya sertifikasi 

organik untuk tahun pertama. SNV 

akan memperkenalkan kompor 

masak bersih. Meningkatkan 

metode memasak nira kelapa 

menjadi gula kelapa untuk 

meningkatkan kualitas gula kelapa.

Terlalu banyak asap dapat merusak 

gula dan harga bahan bakar 

yang tinggi berdampak pada 

penghasilan petani.

Tim Energi Terbarukan SNV akan 

memperkenalkan kompor untuk 

memasak gula kelapa agar lebih 

efisien dan bebas asap. Beberapa 

desain kompor akan diuji untuk 

melihat jenis kompor mana yang 

paling sesuai dengan situasi lokal 

dan bahan bakar yang tersedia.

 

SNV akan mengelola program ini, 

melakukan evaluasi dan peman-

tauan serta memberikan bantuan 

teknis melalui pelatihan dan 

promosi kompor masak bersih 

untuk pengolahan gula kelapa yang 

lebih baik. 

Kesempatan untuk mengembang-

kan model bisnis ini ke daerah-

daerah lain sangat besar dan SNV 

sedang mengupayakan untuk 

mengembangkan strategi ini ke 

tingkat yang lebih tinggi. 

Buah yang manis

Program ini akan memberikan hasil 

sebagai berikut:

Peningkatan pendapatan petani 

• Peningkatan pendapatan 

tambahan bersih hingga rata-rata 

65% bagi produsen gula kelapa, 

hingga pertengahan 2015

• Peningkatan harga gula kelapa 

hingga rata-rata 20% 

Gula kelapa berkualitas  

• Peningkatan pasokan gula kelapa 

yang memenuhi standar pasar 

ekspor - Big Tree Farms membeli 

180 kilogram/HH per bulan dari 

produsen penerima manfaat

• Lebih dari 50% produsen 

penerima manfaat akan 

menerapkan praktik pengolahan 

yang lebih baik untuk meningkat-

kan kualitas gula kelapa. 

Produktivitas yang lebih tinggi

• pengurangan biaya produksi gula 

per kilogram hingga 46% 

• Pengurangan biaya tenaga kerja 

untuk pengolahan dan mencari 

kayu bakar hingga 20%



Pemantauan dan evaluasi

SNV akan memantau dan 

mengevaluasi kemajuan program 

ini. Setiap umpan balik akan 

diperhatikan dan digunakan 

untuk melakukan perbaikan 

secara terus-menerus. Gula 

kelapa umumnya diproduksi oleh 

laki-laki, sementara perempuan 

hanya mengumpulkan kayu untuk 

memasak. Dengan peralihan ke 

arah pengumpulan nira kelapa, 

waktu untuk mengumpulkan 

kayu akan berkurang. SNV akan 

memantau dampak dari peralihan 

ini dan mengevaluasi perubahan 

sosial yang terjadi termasuk siapa 

yang akan menjual nira kelapa 

yang dihasilkan oleh program ini.

SNV Indonesia 

SNV, yang didirikan di negeri Belanda 

hampir 50 tahun lalu, adalah sebuah 

organisasi pembangunan nirlaba non-

pemerintah. Tim global kami yang terdiri 

dari tenaga ahli lokal dan internasional 

telah lama bekerjasama dengan mitra-

mitra lokal di 39 negara-negara miskin 

dan berkembang di Asia, Afrika, dan 

Amerika Latin. SNV berupaya untuk 

membekali masyarakat, kelompok 

usaha, dan lembaga/organisasi lokal 

dengan sarana, pengetahuan, dan 

jaringan yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan pendapatan mereka 

serta mendapatkan akses terhadap 

pelayanan dasar – memberdayakan 

masyarakat agar keluar dari lingkaran 

kemiskinan dan memandu mereka untuk 

berkembang secara mandiri. 

Kantor SNV Indonesia secara resmi 

dibuka pada tahun 2013. Kami bermitra 

dengan Kementerian Dalam Negeri 

untuk tiga sektor utama di Indonesia, 

yaitu air dan sanitasi, energi terbarukan 

dan pertanian, serta perubahan iklim 

sebagai isu lintas sektor. Filosofi kami 

adalah bermitra dengan organisasi 

lokal dan mempekerjakan penduduk 

lokal, dan meyakini bahwa perubahan 

yang berkelanjutan harus dimulai dari 

orang-orang yang menetap dan bekerja 

di wilayah tersebut
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