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Salah satu kunci keberhasilan produksi tanaman perkebunan tahunan penghasil 

minyak adalah pemanenan.  Kegiatan panen adalah tahapan puncak dari semua 

kegiatan budidaya tanaman. Panen merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan 

budidaya tanaman perkebunan menghasil minyak, yaitu kegiatan memotong buah yang 

sudah masak panen  

Proses panen harus dilakukan dengan baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk 

menekan resiko kesalahan panen sehingga resiko kerugian juga dapat ditekan semini-

mal mungkin. 

Untuk mendapatkan produksi yang bermutu tinggi diperlukan teknik pemanenan 

tertentu. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam  pemanenan yaitu penetapan 

waktu panen, kriteria penentuaan saat panen, sarana dan prasarana panen serta cara 

pemanenan itu sendiri. Proses pemanenan kelapa sawit dapat dilihat pada Gambar 

10.1.Sementara pemanenan kelapa dapat dilihat pada Gambar 10.2   

 

Gambar 10.1. Proses pemanenan kelapa sawit 

Sumber : Dokumen Penulis 



 
 

 

Gambar 10.2. Proses memetik buah kelapa 

Sumber : https://www.antarafoto.com/mudik/v1284804915/memetik-kelapa 

 

A. PANEN TANAMAN PERKEBUNAN TAHUNAN PENGHASIL MINYAK 

1. Penentuan Waktu Panen  

 Penentuan waktu panen tanaman perkebunana tahunan penghasil minyak 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat kemasakan buah, iklim, ketersediaan 

sarana dan prasarana  dan tenaga kerja. Faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan karena 

dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen. Panen yang terlambat jelas 

menyebabkan buah menjadi kelewat masak sehingga menyebabkan kualitas buah 

menurun. Hal ini dapat menurunkan harga jual buah. Begitu pula apabila terjadi banyak 

buah yang hilang ”losses” menyebabkan penurunan jumlah produksi yang dihasilkan 

sehingga terdapat pula penurunah hasil jual. 

 Selain dipengaruhi factor-factor diatas penentuan waktu panen juga sering ber-

dasarkan pertimbangan kepentingan tertentu. Pertimbangan kepentingan tertentu itu 

seperti waktu menghadapi hari raya. Seharusnya pada saat itu bertepatan dengan waktu 

panen karena pertimbangan semua tenaga kerga sedang cuti menyebabkan waktu 

panen dapat dipercepat atau ditunda. Keputusan tersebut terkantung dengan kondisi 

permintaan pasar. Apabila pasar sedang lesu maka panen dapat ditunda sambil 

menunggu pasar bergairah kembali. Begitu pula sebaliknya apabila permintaan pasar 

tinggi maka waktu panen dapat dipercepat. 

https://www.antarafoto.com/mudik/v1284804915/memetik-kelapa


 
 

 Cuaca atau iklim juga sangat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan 

waktu panen. Sebagai contoh cuaca hujan jelas akan menghambat pelaksanaan panen, 

sehingga kemungkinan bisa terjadi penundaan waktu panen mengingat kondisi areal 

kebun kadang tidak baik, berbukit dan terjal. 

 Pertimbangan umur tanaman atau umur buah juga sering menjadi dasar keputusan 

menentukan waktu panen. Misalkan buah kelapa sawit akan masak apabila telah beru-

mur 6 bulan dari bunga anthesis. 

2. Kriteria Panen 

Terdapat beberapa kriteria panen digunakan sebagai dasar menentukan waktu 

panen. Beberapa kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Kenampakan (Visual) 

Tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak dalam menentukan masaknya 

buah ditentukan berdasarkan kenampakan buah secara visual. Penampakan buah 

tersebut seperti perubahan warna, keadaan kulit buah, ukuran dan bentuk buah. 

Mengidentifikasi tingkat pemasakan buah berdasarkan kriteria ini tidak sulit dil-

akukan karena hanya dengan melihat secara visual dengan penglihatan.   

Kriteria kenampakan warna buah dari kelapa sawit yang masak adalah buah 

akan berwarna  merah jingga. Bentuk buah membulat. Kriteria pemasakan buah 

kelapa yaitu dengan dilihat kondisi sabut buahnya mulai mengering. Kondisi buah 

kelapa sawit dan kelapa yang masak dapat dilihat pada Gambar 10.3a dan 10.3b 

 



 
 

Gambar 10.3a. Kriteria Buah Kelapa Sawit Matang Berdasakan Warna 

(Visual) 

Sumber : Dokumen Penulis 

 

Gambar 10.3b. Kriteria Buah Kelapa Matang Berdasakan Warna (Visual) 

Sumber: https://papua.antaranews.com/nasional/berita/769699/upaya-jad-

ikan-kelapa-andalan-ekspor?utm_source=antaranews&utm_medium=na-

sional&utm_campaign=antaranews 

 

b. Berdasarkan Fisik (Morphologisnya) 

Kriteri panen untuk tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak dapat ditin-

jau dari morphologis atau fisiknya. Sebagai contoh berat buah, kondisi kulit dan 

biji dan lain-lain. Kriteri kelapa tua adalah buah akan mengecil, air buahnya berku-

rang, bila di kocok berbunyi. Kriteria panen sangat dipengaruhi faktor lingkungan. 

Penentuan kriteri melalui metode ini kurang obyektif karena sangat dipengaruhi 

personal yang mengamati.  

c. Berdasarkan Analisis Kimia 

Kriteria ini dilakukan dengan cara mengambil contoh/sampel untuk diteliti di 

laboratorium. Data hasil analisis digunakan untuk mengetahui sifat kimia buah. Un-

tuk tanaman penghasil minyak kriteria ini jarang dilakukan.  

d. Berdasarkan Fisiologis 

Kriteria ini juga dilakukan secara laboratoris seperti untuk mengetahui kadar 

minyak dan asam lemak bebas.  

e. Berdasarkan Umur Tanaman. 

https://papua.antaranews.com/nasional/berita/769699/upaya-jadikan-kelapa-andalan-ekspor?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
https://papua.antaranews.com/nasional/berita/769699/upaya-jadikan-kelapa-andalan-ekspor?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
https://papua.antaranews.com/nasional/berita/769699/upaya-jadikan-kelapa-andalan-ekspor?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews


 
 

Umur tanaman juga dapat menjadi dasar pedoman untuk menentukan waktu 

panen. Pada kelapa sawit umur tanaman dapat dilihat dari mulai tanaman di tanam 

di lahan penanaman atau dari umur tanaman berbunga mekar atau anthesis. Kelapa 

sawit dapat dipanen pertama kali pada umur 2,5 tahun atau 30 bulan dari mulai 

tanaman ditanam di kebun. Sementara untuk tanaman kelapa siap panen apabila 

berumur 3 – 4 tahun untuk kelapa genjah dan 6 – 8 tahun untuk kelapa dalam. 

f. Berdasarkan umur bunga  

Saat bunga mekar atau anthesis dan bunga dibuahi dapat digunakan sebagai 

pedoman menentukan waktu panen. Misal untuk kelapa sawit buah siap panen 

setelah 6 bulan bunga anthesis. Sementara untuk kelapa membutuhkan waktu 12 

bulan dari terjadinya polinasi sampai buah masak 

 

3. Alat Panen Dan Perlengkapannya 

Alat panen dan perlengkapannya mempunyai fungsi untuk memdukung lancarnya 

kegiatan pemanenan hasil tanaman. Alat panen serta perlengkapannya yang digunakan 

berbeda antara tanaman kelapa sawit dengan tanaman kelapa.  Alat panen dan per-

lengkapannya yang akan digunakan dipilih yang tepat yaitu yang dapat membantu 

proses panen sehingga hasil panen tidak mengalami kerusakan dan kehilangan akibat 

proses panen. 

Alat yang digunakan untuk panen tanaman perkebunan penghasil minyak ber-

dasarkan kegunaannya dibedakan menjadi 3. Alat-alat tersebut yaitu alat untuk memo-

tong TBS (Tandan Buah Segar), alat untuk bongkar muat TBS dan alat untuk 

mengangkut TBS ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil). 

Alat potong buah/TBS adalah dodos kecil, dodos besar, pisau egrek, bambu egrek 

dan batu asah. Dodos kecil adalah alat potong buah berbentuk seperti pengungkil/tem-

bilang yang mempunyai lebar dan panjang mata dodos 8 cm Dodos kecil ini dikaitkan 

pada galah dari kayu dengan panjang 1,5 m. Dodos kecil digunakan mulai tanaman 

panen perdana (umur sekitar 3 tahun) sampai selesai ditunas selektif. Dodos besar ber-



 
 

bentuk seperti dodos kecil akan tetapi mempunyai mata dodos dengan 14 cm dan pan-

jang 12 cm. Alat ini juga dikaitkan pada sepotong galah dari kayu dengan panjang 1,5 

m. Dodos besar digunakan sejak tanaman selesai ditunas selektif sampai tanaman men-

capai tinggi 3 m (umur sekitar 8 tahun). Pisau egrek mempunyai bentuk menyerupai 

sabit dengan ukuran pangkal 20 cm sedangkan pisau mempunyai panjang 45 cm 

dengan sudut lengkung 1350 dari sumbu. Bambu egrek adalah galah pisau egrek 

mempunyai panjang 10 m, ketebalan 1 – 1,5 cm, dengan ujung berdiameter 4-5 cm, 

dan pangkal  berdiameter 5-7 cm. Setiap kebun dengan luas sekitar 5000 ha harus me-

nyediakan lahan areal bambu minimum 1,5 ha atau 160 rumpun bambu. Untuk menjaga 

dodos dan pisau egrek supaya tetap tajam dilakukan pengasahan menggunakan batu 

asah. Dodos besar dan kecil dapat dilihat pada Gambar 10.4. Sedangkan egrek dapat 

dilihat pada Gambar 10.5. 

 

 

Gambar 10.4. Dodos besar dan kecil 

Sumber: https://alatperkebunan.com/portfolio/egrek/ 

https://alatperkebunan.com/portfolio/egrek/


 
 

 

Gambar 10.5 Egrek 

Sumber : https://alatperkebunan.com/portfolio/egrek/ 

Alat bongkar muat TBS menggunakan gancu dan tonjok. Gancu  dan 

tonjok mempunyai kegunaan hampir sama yaitu digunakan untuk mengangkat 

TBS dari tanah dipindahkan ke alat angkut seperti mobil atau truk. Gancu 

mempunyai ukuran 40 – 60 cm dan diameter 3/8 inchi. Alat ini terbuat dari besi 

beton. Sementara tojok mempunyai ukuran 1 – 1,5 m. Tojok dibuat dari besi 

berbentuk pipa dengan ujung berbentuk lancip. Tojok dan gancu dapat dilihat 

pada Gambar 10.6. 

 

Gambar 10.6. tojok 

Sumber: http://www.alatsawit.com/tojok/ 

Alat transport buah TBS ke TPH yaitu kereta dorong, karung, keranjang, piku-

lan dan tali nilon. Kereta dorong/angkong adalah kereta sorong yang beroda satu meru-

pakan wadah untuk membawa buah ke tempat pengumpulan hasil.  Karung/goni adalah 

wadah yang digunakan untuk membawa buah yang ke TPH atau membawa brondolan 

https://alatperkebunan.com/portfolio/egrek/
http://www.alatsawit.com/tojok/


 
 

ke alat angkut. Keranjang buah merupakan wadah alternative yang berfungsi untuk 

membawa buah ke TPH.  Pikulan adalah untuk memikul buah/karung yang terbuat dari 

kayu, bamboo atau cabang kelapa sawit dengan panjang 1,5 – 2 m. Sementara tali nilon 

berguna untuk mengikat karung/goni atau keranjang buah di pikulan dan mengikat pi-

sau egrek ke galah bambu. 

Alat panen kelapa yang digunakan adalah parang, galah, galah sambung, tali, 

keranjang dan karung.Kadang-kadang panen kelapa juga dibantu oleh kera. 

4. Memanen Tanaman Kelapa Sawit 

Panen buah kelapa sawit adalah kegiatan yang meliputi memetik/memotong 

janjang buah matang, mengumpulkan brondolan dan membawa buah ke tempat 

penampungan hasil (TPH) dan ke pabrik. Panen dilaksanakan dengan cermat dan teliti 

dan harus memperhatikan beberapa kriteria tertentu. Hal ini agar memdapatkan buah 

kelapa sawit dengan kualitas baik dan rendemen minyak yang tinggi.  Panen mempu-

nyai kriteria yang harus cermati yaitu buah masak, cara panen, alat panen, rotasi panen, 

sistem panen serta mutu panen. 

a. Kriteria Buah Masak 

Kriteri buah kelapa sawit masak dapat dilihat pada materi Penetapan Kriteria 

Tanaman Menghasilkan Kelapa Sawit pada BAB IX. 

b. Cara Panen 

Terdapat dua cara panen kelapa sawit berdasarkan tinggi tanaman dan alat yang 

digunakan. Pertama adalah cara panen untuk tanaman yang masih rendah yaitu 2 – 

5 meter. Tanaman ini umur bekisar kurang dari 7 tahun. Alat yang digunakan ada-

lah dodos.  Dodos yang dipakai mempunyai lebar mata dodos 10 – 12,5 cm. Dodos 

ini disambungkan pada galah kayu atau besi yang berbentuk pipa. Cara yang kedua 

adalah untuk tanaman yang tinggi lebih dari 5 m dan telah berumur lebih 7 tahun 

pemanenan menggunakan egrek. Egrek ini disambung dengan bambu atau pipa al-

munium panjang. 



 
 

Cara memanen TBS yaitu dengan cara memotong pelepah daun yang 

menyangga buah (songgo) terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan memo-

tong tandan buah yang telah masak. Pemotongan tangkai tandan buah dilakukan 

rapat pada batangnya, maksimal 2 cm. Brondolan yang ada diketiak pelepah 

dikutip/diambil. Pekerjaan selanjutnya tandan buah yang sudah dipanen di bawa ke 

jalan pikul, sedangkan brondolan yang telah dikutip dan yang jatuh berserakan di 

piringan dikumpulkan terpisah dari tandan. Pelepah yang terpotong di susun di 

gawangan mati. Apabila pekerjaan panen pada pohon ini selesai baru pindah ke 

pohon lainnya. 

c. Rotasi Panen 

Rotasi panen merupakan waktu yang diperlukan antara panen terakhir dengan 

panen berikutnya pada tempat yang sama. Rotasi panen 7 hari mempunyai arti satu 

kawasan kebun yang dipanen harus dimasuki oleh tenaga panen setiap 7 hari. Apa-

bila rotasi panennya tepat maka akan dihasilkan buah  yang dipanen dengan tingkat 

kematangan yang tepat, tidah muda dan tidak kelewat masak. Rotasi ini biasanya 

memakai sistem 5/7, artinya terdapat 5 hari panen dalam waktu 7 hari (1 minggu), 

sedangkan yang 2 hari digunakan untuk pmelihara alat. Setiap ancak pemanenan 

diulang lagi 7 hari setelahnya. Penentuan sistem rotasi panen ini mengikuti hari 

kerja pabrik. Panen dilaksanakan sepanjang tahun secara terus menerus. 

d. Sistem Panen 

Pemanenan kelapa sawit menggunakan sistem ancak/petak yang berguna agar 

pelaksanaan panen lebih mudah dan memastikan produktifitas panen yang tinggi. 

Satu ancak teridiri dari 2 – 4 baris tanaman yang berdekatan. Terdapat dua sistem 

ancak panen, yaitu: 

1) Sistem Ancak Giring 

Sistem ancak giring adalah tenaga panen akan memanen buah pada suatu 

ancak yang telah ditentukan dan setelah selesai, maka akan pindah ke ancak 

lainnya yang telah ditentukan oleh mandor, dan begitu seterusnya.  Kelebihan 

dari sistem ancak giring adalah pekerjaan panen lebih mudah diawasi dan waktu 



 
 

yang dibutuhkan untuk mengangkut hasil panen ke TPH dan pabrik lebih cepat. 

Sedangkan kelemahan sistem ini pemanen kurang tanggungjawab terhadap 

pekerjaan diancak tersebut sehingga ada TBS atau brondolan yang tertinggal 

yang mengakibatkan produktifitas rendah. Sistem ini sangat sesuai diterapkan 

pada TM awal dengan jumlah tenaga panen yang banyak. 

2) Sistem Ancak Tetap 

Sistem ancak tetap adalah tenaga panen melakukan pemanenan pada ancak 

yang tetap dengan luas areal tertentu dan secara rutin menyelesaikan ancak ter-

sebut. Sistem ancak tetap ini cocok untuk areal dengan topografi terbuka/cura, 

umur tanaman yang heterogen dan luas lahan sempit. Kelebihan sistem ini pem-

anen mempunyai tanggungjawab menyelesaikan ancak sehingga diharapkan 

produksi dan tingkat kematangan TBS lebih optimal sehingga dihasilkan 

rendemen minyak yang tinggi. Kelemahan sistem ancak tetap adalah buah tidak 

cepat dibawa dari kebun sehingga waktu sampai pabrik menjadi lama.  

e. Kerapatan Panen 

Pengertian kerapatan panen adalah angka yang menunjukkan tingkat kerapatan 

pohon yang masak panen di dalam suatu kebun. Contoh angka kerapatan panen 1:4 

artinya dari setiap 4 pohon yang akan dipanen terdapat 1 tandan/janjang yang 

masak panen. Perhitungan kerapatan pohon dilakukan dengan mengambil sampel 

pohon dalam satu blok yaitu 100 pohon. Pohon-pohon diambil pada baris dengan 

interval 5 sebanyak 20 pohon/baris. Selanjutnya dihitung tandan yang dapat 

dipanen keesokan harinya, misalkan 20 tandan. Hal ini berarti kerapatan panennya 

adalah 20 : 100 atau sama juga dengan 1 : 5, yang berarti rata-rata 5 pohon terdapat 

1 tandan matang dan siap dipanen. Apabila 1 tandan rata-rata dengan berat 15 kg, 

1 blok dengan luas 25 ha, populasi pohon 143/ha maka perkiraan produksi panen 

adalah  (1 : 5) x (25 x143) x 12 kg  = 8.580 kg 

Tujuannya untuk mengatur kebutuhan tenaga pemanen dan sarana angkutnya. 

Untuk mendapatkan hasil yang akurat maka sebaiknya penghitungan kerapatan 

pohon ini dilakukan oleh mandor yang bersangkutan. 



 
 

f. Kebutuhan Tenaga Kerja Panen 

Rumus yang digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja panen adalah: 

   

Kebutuhan tenaga kerja panen   =  

   

Keterangan : 

  A : luasan kebun yang akan dipanen (ha) 

  B : kerapatan panen 

  C.; rata-rata bobot buah (kg) 

  D : populasi tanaman/ha 

  E : kapasitas panen/HK 

Contoh :  

 Kebun Blok B dengan luas 30 ha dengan populasi tanaman 143/ha, mempunyai 

kerapatan panen 1:4, berat rata-rata tandan 10 kg dan pekerja mempunyai kapasi-

tas panen 750 kg/HK maka kebutuhan tenaga kerja panennya adalah: 

=  30 ha x (1 : 4) x 10 kg x 143 batang/ha 

                   750 kg/HK 

=         14 pemanen/hari kerja 

 

Untuk menghitung jumlah tenaga kerja panen pada perkebunan kelapa sawit 

yang produksinya setiap tahun relative stabil biasanya survei kerapatan panen 

tidak dilakukan. Biasanya estimasi produksi dan hari kerja dalam satu tahun yang 

digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja panennya. Rumus menghi-

tung kebutuhan tenaga kerja panennya adalah:                        

 

Kebutuhan tenaga kerja panen   = 

 

Keterangan : 

A = total estimasi produksi/tahun (kg) 

B = panen pada hari libur/tahun (kontanan) 

A – B 

C : D  

A x B x C x D 

E 

 



 
 

C = kapasitas panen maksimal/HK 

D = jumlah hari kerja/tahun 

Contoh: 

Perkebunan kelapa sawit mempunyai total estimasi produksi/tahun 1.750.000 

kg, panen pada hari libur 15%/tahun, sementara kapasitas panen maksimal 900 

kg/HK, jumlah hari kerja sebanyak 290 hari/tahun (1 tahun dikurangi hari Minggu, 

hari libur, dan cuti) maka kebutuhan tenaga panen adalah: 

= 1.750.000 kg - 15% 

  1.000 kg/Hk : 290 hari/tahun 

= 5 tenaga kerja panen/hari kerja 

 

Dalam menghitung kebutuhan pemanen perkebunan yang tidak melaksanakan 

survei kerapatan panen, dapat menggunakan rata-rata hasil panen/ha/tahun. Rumus 

yang digunakan adalah. 

        

                    

  

 Keterangan : 

A : rata.-rata hasil/ha/tahun (kg) 

B : total semua kebun (ha) 

C :  kapasitas panen maksimal/HK 

P :  jumlah hari kerja/tahun. 

Contoh : 

Kebun Majala mempunyai rata-rata hasil produksi 22.500 kg/ha/tahun dengan 

total luas kebun 750 ha sedangkan kapasitas panen maksimal 1.400 kg/HK, semen-

tara jumlah hari kerja sebanyak 290 hari/tahun maka kebutuhan tenaga panen ada-

lah: 

= 22.500 kg/ha x 750 ha 

  1.400 kg/HK : 290 hari/tahun 

Kebutuhan tenaga kerja panen = A x B 

C  : D  



 
 

=  42 pemanen/hari kerja 

 

g. Fraksi TBS Dan Mutu Panen 

Fraksi TBS adalah mengelompokan mutu buah berdasarkan tingkat kematan-

gan buah kelapa sawit.  Pengelompokan fraksi ini digunakan dalam penetapan 

kriteria panen TBS yang tepat. Fraksi TBS sangat dipengaruhi waktu transpotasi 

buah ke pabrik dan kematangan buah. Tingkat kematangan buah ini penting di 

ketahui karena akan mempengaruhi kandungan minyak dan asam lemak bebas 

(ALB). Kegiatan panen yang dilakukan pada saat TBS masak akan memperoleh 

rendemen minyak yang optimal berkisar 23% dan mempunyai ALB sekitar 2,5%.  

Pemanenan dilakukan tidak boleh buah masih mentah atau sudah kelewat 

masak. Pemanenan yang dilakukan pada saat buat kelewat masak akan menyebab-

kan kualitas minyak menjadi rendah karena mengandung ALB yang tinggi (lebih 

5%) akibat proses oksidasi dan hidrolisis. Begitupula sebaliknya apabila buah 

masih mentah maka akan didapat ALB  dan rendemen minyaknya rendah.  

Fraksi buah kelapa sawit dikelompokkan menjadi lima fraksi TBS. Beberapa 

tingkat Fraksi TBS dapat dilihat pada Tabel 10.1 

Tabel.  10.1  Beberapa Tingkat Fraksi TBS 

Faksi Jumlah Brondolan Tingkat Kematangan 

00 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Tidak ada, buah berwarna hitam 

1 - 12,5% buah luar membrondol 

12,5 - 25% buah luar membrondol 

25 - 50% buah luar membrondol 

50 - 75% buah luar membrondol 

75 - 100% buah luar membrondol 

Buah dalam juga membrondol, ada 

buah yang busuk 

Sangat mentah 

Mentah 

Kurang matang 

Matang I 

Matang ll 

Lewat matang I 

Lewat matang ll 

 

Sumber: Ngajio dan Graito (2008) 



 
 

Derajat kematangan buah yang baik yaitu tandan-tandan buah yang dipotong  

saat berada pada fraksi 1, 2, dan 3. Komposisi panen dikategorikan baik apabila 

jumlah fraksi 2 dan 3 minimal 65% dari keseluruhan tandan sedangkan fraksi 4 dan 

5 sebanyak 15% dari keseluruhan tandan sementara fraksi 1 sebanyak 20% dari 

keseluruhan tandan. Sedangkan jumlah brondolannya di pabrik sekitar 255 dari be-

rat tandan seluruhnya. 

h. Pengangkutan TBS Ke Pabrik 

TBS yang telah selesai dipanen sesegera mungkin dibawa ke pabrik pen-

golahan, maksimal 24 jam setelah buah dipotong. Buah yang terlambat pengolahan, 

akan menjadi rusak, yaitu akan meningkatkan ALB. Penataan buah di angkutan 

juga harus diperhatikan jangan sampai merusak buah. Alat angkut yang digunakan 

biasanya mobil bak terbuka atau truk. Setelah sampai pabrik sebelum pem-

bongkaran dilakukan penimbangan buah. Penimbangan dilakukan menggunakan 

jembatan timbang, setelah bongkar kendaraan juga ditimbang kembali. Selisih pen-

imbangan kendaraan sebelum dan sesudah bongkar menunjukkan berat TBS. Hasil 

penimbangan ini digunakan untuk melihat hasil produksi, sebadai dasar pem-

bayaran tenaga kerja dan untuk mengetahui rendemen minyak. 

 

 

Gambar 10.7. Pengangkutan kelapa sawit ke pabrik pengolahan 

Sumber : https://www.korankaltim.com/kaltimtara/read/10843/pt-khl-

gunakan-jalan-umum-untuk-angkut-sawit 

 

https://www.korankaltim.com/kaltimtara/read/10843/pt-khl-gunakan-jalan-umum-untuk-angkut-sawit
https://www.korankaltim.com/kaltimtara/read/10843/pt-khl-gunakan-jalan-umum-untuk-angkut-sawit


 
 

5. Memanen Kelapa 

a. Kriteria Panen 

Kriteria panen kelapa meliputi umur tanaman dan kondisi fisik buah. Umur ke-

lapa yang akan dipanen untuk produk kelapa muda sebagai keperluan minuman 

segar berbeda dengan umur panen untuk produk minyak atau kopra. Kesalahan 

penentuan usia buah kelapa saat panen akan menurunkan kualitas produk yang akan 

dihasilkan. Kelapa dalam pada umumnya akan berproduksi dan siap panen pertama 

berumur sekitar 6 – 8 tahun. Sementara kelapa genjah dan kelapa hibrida panen 

pertama pada umur 3 – 4 tahun. Buah kelapa yang akan digunakan sebagai 

penghasil minyak berumur ± 12 bulan dari mulai bunga anthesis. Kriteria buah ke-

lapa yang siap dipanen adalah kulit berwarna coklat dengan 4/5 bagiannya telah 

kering, kandungan air berkurang yang ditandai akan berbunyi nyaring apabila di-

goyang. 

b. Cara panen. 

Cara panen pada tanaman kelapa dibedakan 3 cara: 

1) Membiarkan buah kelapa berjatuhan. Kelemahan cara ini buah sudah tidak 

sesuai untuk bahan baku kopra atau bahan baku minyak karena buah yang 

jatuh sudah kelewat masak.  

2) Memanjat. Cara ini dapat dilaksanakan hanya pada musim kemarau. Keun-

tungannya yaitu sekaligus dapat melakukan sanitasi pohon dengan  mem-

bersihkan mahkota pohon, dapat memilih buah kelapa masak. Norma kerja 

panen dengan cara ini 25 pohon per orang per hari. Kelemahan adalah 

pohon menjadi rusak karena harus membuat pijakan kaki pada batang. 

Dibeberapa daerah di Pulau Sumatera sering kali pemetikan buah kelapa 

memanfaatkan kera (beruk). Kera/beruk mempunyai kecepatan memetik 

buah 400 butir/hari dengan masa istirahat 1 jam. Kelemahan memakai jasa 

beruk adalah beruk tidak dapat sekaligus melakukan sanitasi mahkota 

pohon. Beruk juga tidak selektif dalam memilih buah, sehingga kualitas 

buah yang dipetik bermacam-macam. 



 
 

3) Menggunakan galah. Galah yang digunakan adalah bambu yang disambung 

pada ujungnya dengan pisau tajam berbentuk pengait. Norma kerja dengan 

cara ini 100 pohon/orang/hari. Kelemahan cara pemanenan ini apabila ku-

rang hati-hati bija kejatuhan buah kelapa 

c. Periode Panen 

Periode panen buah kelapa dilakukan sebulan sekali. Pemanenan biasanya dim-

ulai apabila ada buah kelapa masak yang jatuh. Umumnya kelapa dipanen pada 

umur 3 bulan lebih muda apabila tandan yang dipanen 2 bahkan 3 tandan sekaligus. 

Kondisi ini tidak begitu mempengaruhi kualitas buah yang dipanen sehingga dapat 

menghemat biaya panen. 

d. Perkiraan produksi 

Perkiraan produksi buah kelapa dipengaruhi varietas tanaman kelapa dan  umur 

tanaman. Kelapa dalam mampu menghasilkan kopra 2,3 ton /ha/th pada umur 12 -

25 tahun. Sedangkan untuk kelapa hibrida mampu menghasilkan rata-rata 3,9 

ton/ha/tahun pada umur 10 – 25 tahun. 

 

B. PASKA PANEN TANAMAN PERKEBUNAN TAHUNAN PENGHASIL 

MINYAK 

 

Produksi tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak setelah panen perlu diberi 

perlakuan terlebih dahulu sebelum sampai di tempat pengolahan hasil. Perlakuan ini 

disebut dengan penanganan paska penen. Penanganan paska panen ini bertujuan untuk 

mempertahankan kualitas produk karena adanya proses fisiologi normal atau respon 

secara fisik, kimia dan biologi terhadap lingkungan yang tidak mendukung. Perangkat 

yang digunakan untuk penanganan paska panen ini disebut teknologi paska panen. 

Penanganan pasca panen ini sangat penting diperhatikan karena penanganan ini 

merupakan bagian dari sistem secara keseluruhan dimana didalamnya saling 

mempengaruhi hasil akhir dari kegiatan agribisnis. Hasil panen tanaman perkebunan 



 
 

penghasil minyak terutama kelapa sawit mempunyai produk yang mudah rusak atau 

menurun kualitasnya. Sifat mudah rusak dari hasil panen ini menyebabkan menurunnya 

daya simpan produk tersebut. 

Penanganan paska penen dipengaruhi oleh kondisi produk yang dipanen. 

Disamping itu juga dipengaruhi beberapa faktor seperti suhu dan kelembaban, faktor 

transportasi seperti alat angkut, jarak angkut jarak dan factor serangan hama dan pen-

yakit. 

1. Penanganan Paska Panen Kelapa Sawit 

TBS yang telah dipanen dan dikumpulkan di tempat pengumpul hasil. Tangkai 

tandan dipotong membentuk huruf V (mulut kodok), kemudian nama pemanen ditulis 

pada tangkai tandan ini. Setelah TBS terkumpul di tempat pengumpul hasil sesegera 

mungkin diangkut ke pabrik. Untuk mempercepat proses pengangkutan maka diper-

lukan koordinasi antara mandor panen dan bagian pengangkutan. Terdapat beberapa 

tahapan proses pengangkutan TBS sampai pabrik yaitu: 

a. Menyiapkan Alat Angkut Hasil Panen 

Peralatan pengangkutan TBS beragam dimulai dari yang sederhana sampai 

modern. Alat angkut kelapa sawit tersebut seperti alat pikul, angkong (kereta 

dorong beroda satu), sepeda motor, traktor, mobil bak terbuka sampai truk. 

Kesemua alat angkut yang digunakan harus disiapkan dan dicek kondisinya. Alat 

angkut tersebut harus dalam kondisi baik dan prima agar proses pengangkutan TBS 

lancar sampai pabrik. Hal ini benar-benar harus diperhatikan karena TBS harus 

segera diolah setelah dipanen. 

b. Jenis Sarana Pengangkutan Hasil Panen 

Perkebunan kelapa sawit biasanya berada pada areal lahan yang sangat luas 

sampai ribuan hektar. Untuk transpotasi hasil panen membutuhkan sarana angkut 

berupa jalan kebun yang baik. Jalan kebun ini biasanya berupa jalan tanah yang 

sudah dikeraskan dengan bebatuan. Kondisi jalan ini sangat mempengaruhi cepat 

lambatnya produk hasil panen sampai tempat pengolahan. 

Perbaikan jalan harus dilakukan secara rutin terutama apabila musim hujan. 



 
 

Jalan yang berlumpur akan menyebabkan alat angkut mengalami selip sehingga 

dapat menghambat TBS samapai ke pengolahan. Penundaan TBS sampai ke pabrik 

akan menyebabkan ALB meningkat dan terjadinya rensiditas minyak karena proses 

oksidasi, sehingga menimbulkan bau tengik. 

Pengangkutan TBS dilaksakankan melalui beberapa tahap. Tahap pertama hasil 

panen diangkut dari lahan ke tempat pengumpulan hasil menggunakan alat angkut 

seperti dipikul, gerobak sorong atau sepeda motor. Tempat pengumpul sementara 

(TPS) dapat dilihat pada Gambar 10.8. dan Hasil Panen di TPS dapat dilihat pada 

Gambar 10.9 

 

 

Gambar 10.8: Tempat Pengumpulan Hasil Sementara 

Sumber : Direktorat Pembinaan SMK (2008) 

 



 
 

 
Gambar 10.9. Hasil Panen di TPS 

Sumber : Direktorat Pembinaan SMK (2008) 

 

Tahap kedua hasil panen diangkut dari tempat pengumpulan hasil ke pabrik 

pengolahan dilakukan menggunakan mobil bak terbuka atau truk. 

c. Pertimbangan yang menentukan pengangkutan 

Ada beberapa factor yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

pengangkutan yaitu: 

1) Karakteristik Hasil Panen 

 Hasil panen kelapa sawit yang berupa buah tandan segar tentu akan berbeda 

dengan hasil panen yang berupa daun. Sesuai dengan karakteristik TBS yang berat 

dan mudah rusak maka pengangkutan dilakukan menggunakan alat angkut yang 

bertenaga besar dan mempunyai kecepatan yang tinggi sehingga segera sampai ke 

tempat pengolahan. 

2) Pengaruh iklim atau cuaca. 



 
 

Iklim atau cuaca sangat mempengaruhi proses pengangkutan hasil TBS. Teru-

tama apabila jarak dari lahan kebun ke pabrik pengolahan cukup jauh. Kondisi hu-

jan dapat mengakibatkan jalan rusak berlumpur sehingga dapat enghambat TBS 

sampai tempat pengolahan. 

3) Kesesuaian alat pengangkutan 

Alat angkut yang digunakan untuk mengangkut TBS harus disesuaikan dengan 

karakteristis TBS itu sendiri. Alat angkut yang digunakan dapat sederhana sampai 

modern akan tetapi harus memenuhi syarat yaitu harus kuat bertenaga besar dan 

kecepatan tinggi.  

4) Jarak Pengangkutan 

Karakteristik TBS adalah mudah rusak sehingga dibutuhkan tranpotasi yang 

cepat sampai ke tempat pengolahan. Jarak pengangkutan yang jauh dapat meng-

hambat TBS sampai tempat pengolahan. Sehingga alternative yang dilakukan apa-

bila kebun jauh dari tempat pengolahan memakai kendaraan yang bertenaga besar 

dan punya kecepatan cukup. 

5) Sarana Jalan 

Perkebunan kelapa sawit kadang-kadang terdapat pada areal lahan yang tidak 

rata, berbukit dengan tanjakan. Sarana jalan yang ada hanya jalan setapak dan jalan 

belum dikeraskan. Kondisi ini harus segera diperbaiki dengan pengerasan batu. 

Pada kondisi seperti ini alat angkut manual bisa menjadi alternative yang baik 

6) Tenaga Kerja 

Perkebunan kelapa sawit sangat membutuhkan tenaga kerja yang kuat dan 

trampil. Pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit ka-

dang menjadi permasalahan. Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan sangat di-

perlukan bagi tenaga kerja ini. Akan tetapi kadang-kadang kultur masyarakat seki-

tar tidak mendukung kondisi ini. Ditambah lagi tuntutan upah tenaga kerja me-

nyebabkan peningkatan biaya produksi. Pengalihan tenaga manusia ke alat mesin 

pertanian modern dapat menjadi alternative yang paling rasional.  

7) Alat dan Kendaraan Pengangkutan 



 
 

Pada kebun kelapa sawit disediakan tempat pengumpul hasil yang berfungsi 

untukmengumbulkan TBS dan brondolan sebelum diangkut ke pabrik pengolahan. 

Alat angkut yang digunakan dari kebun sampai TPH cukup menggunakan alat 

angkut kecil bahkan dapat juga menggunakan alat angkut manual seperti karung-

karung dan dipanggul, digendong atau dipikul. Kondisi ini dilakukan apabila jalan 

yang dilalui berupa jalan setapak dan kadang-kadang menyebrangi sungai. Gerobak 

sorong juga dapat digunakan apabila jalan dapat memungkinkan untuk dilewati, 

yaitu jalan mempunyai lebar sekitar 1 meter.  Pada jalan yang demikian dapat juga 

menggunakan sepeda motor. Pengankutan TBS menggunakan gerobak dorong 

dapat dilihat pada Gambar 10.10. 

Ada alat yang lebih aman dibandingkan dengan sepeda motor, karena sepeda 

motor memang bukan peruntukan untuk mengangkut barang yaitu Wintor. Wintor 

adalah alat angkut yang berbentuk mirip sepeda motor roda tiga akan tetapai 

wintor mempunyai roda empat. Volume daya angkutnya juga hampir sama 

dengan sepeda motor roda tiga. Keistimewaan dari wintor adalah roda belakang 

dapat diganti dengan roda segitiga (three angle crawler), yang digunakan untuk 

melewati medan yang miring dan licin. Kendaraan wintor dapat dilihat pada 

Gambar 10.11.  

Apabila jalan darat tidak memungkin untuk dilalui kendaran maka dapat dil-

akukan menggunakan prahu kecil atau rakit. Kondisi ini dapat dilakukan apabila 

antara kebun dengan tempat pengumpulan hasil ada sungai yang menghubungkan.  

Proses pengangkutan TBS ke pabrik pengolahan membutuhkan kendaraan 

angkut yang kuat bertenaga besar dan cepat seperti mobil atau truk. Penggunaan 

truk sebaiknya truk kecil dengan kapasitas angkut kurang dari 12 ton. Hal ini karena 

untuk memelihara jalan biar tidak cepat rusak. Apabila  truk digunakan dengan ka-

pasitas angkut lebih dari 12 ton akan membuat rusak jalan kebun dan infrastruktur 

lainnya. 



 
 

 

Gambar 10.10. Mengangkut TBS ke TPH menggunakan gerobak sorong. 

Sumber : https://www.smart-tbk.com/kebun-ke-pabrik-dalam-24-jam/ 

 

Gambar 10.11. 

Sumber: https://www.wartaekonomi.co.id/read165694/menjawab-tan-

tangan-pengangkutan-sawit-dengan-wintor.html 

8) Alat Bantu Pengangkutan 

Alat bantu pengangkutan dapat berupa alat manual maupun yang  

mekanik. Alat bantu pengangkutan manual terdiri dari sekop, karung, 

kranjang dan ember. Sedangkan yang mekanik berupa alat berat dengan 

pengangkat secara hidrolik. Alat ini berguna untuk memindahkan TBS 

maupun brondolan dari tumpulan di tanah ke atas kendaraan 

pengangkut. 

d. Pengangkutan Hasil Panen 

https://www.smart-tbk.com/kebun-ke-pabrik-dalam-24-jam/
https://www.wartaekonomi.co.id/read165694/menjawab-tantangan-pengangkutan-sawit-dengan-wintor.html
https://www.wartaekonomi.co.id/read165694/menjawab-tantangan-pengangkutan-sawit-dengan-wintor.html


 
 

Pengangkutan hasil panen merupakan kegiatan mengangkut TBS dan bron-

dolan dari lahan kebun ke pabrik pengolahan untuk diproses pengolahan selan-

jutnya. Kegiatan mengangkut hasil panen ini harus melalui perencanaan yang 

baik sehingga proses pengangkutan sesuai jadwal dan TBS sampai pabrik pen-

golahan tepat waktu. Koordinasi antara kegiatan panen dikebun, divisi 

pengangkutan dan pengolahan di pabrik harus berjalan baik untuk menjamin 

pengankutan yang efisien. TBS yang telah dipanen dikumpulkan di tempat 

penggumpul hasil. Agar lebih efisien dimungkinkan tempat pengumpul hasil 

dikurangi sehingga mempercepat proses pengangkutan ke pabrik. Setiap hari 

mandor angkut harus mendapat informasi yang tepat blok kebun mana yang 

akan dipanen sehingga pengangkutan menjadi lancar dan hambatan yang mung-

kin timbul dapat diantisipasi sbelumnya. Pengangkutan TBS dari Kebun Ke 

TPS dengan dipikul dapat dilihat 10.12. 

 

Gambar 10.12. Pengangkutan TBS dari Kebun Ke TPS dengan Dipikul 

Sumber: Direktorat Pembinaan SMK (2008) 

Buah kelapa sawit yang dipanen harus langsung diolah pada hari itu juga. 

Tujuannya agar asam lemak bebas tidak meningkat. Sarana dan prasarana 

transpotasi pada saat panen raya atau ketika hujan turun setiap hari, harus di-

perhatikan karena biasanya waktu angkut TBS dan brondolan akan berlangsung 

selama 24 jam. 



 
 

Pada perkebunan skala besar, alat transportasi yang digunakan sebaiknya 

truk atau lori. Akan tetapi alat angkutnya jangan melebihi kapasitas 20 ton.  

Pengangkutan buah kelapa sawit ke pabrik pengolahan dapat dilihat pada Gam-

bar 10.13. 

 

Gambar 10.13. Pengangkutan buah kelapa sawit ke pabrik pengolahan. 

Sumber: Direktorat Pembinaan SMK (2008) 

e. Pencatatan Kegiatan Pengangkutan Hasil 

Hasil panen tanaman perkebunan yang akan diangkut dilengkapi admin-

istrasi/catatan pengangkutan. Fungsi administrasi/catatan pengangkutan yaitu 

sebagai bukti dilakukannya pengangkutan dari jenis barang, dan jumlah tertentu 

dari suatu tempat/lokasi tertentu. Karena itu, pencatatan kegiatan pengangkutan 

adalah sangat penting. 

Bentuk dan isi yang tercantum dalam administrasi pengangkutan sangat be-

ragam, tergantung dari jenis komoditi tanaman perkebunan dan tujuan 

pengangkutan. Artinya ada beberapa komoditi milik petani yang sebelumnya 

tidak ditimbang di kebun, misal kelapa, setelah dipanen hanya diikat dan dimuat 

di atas truk kemudian diangkut ke tempat pengolahan. 

Format administrasi/ catatan pengangkutan yaitu meliputi; nomor ken-

daraan, pengemudi, hari, tanggal, bulan dan tahun pengangkutan, petani pem-

ilik barang, alamat, dan lokasi wilayah kebun. Format administrasi ini diketahui 

oleh mandor pengangkutan. Berbeda dengan komoditi lainnya, yaitu hasil 



 
 

panen setiap pekerja telah ditimbang di kebun sesuai dengan nama pekerja ke-

bun dan dicatat oleh mandor panen. Hal ini penting dilakukan sebagai data per 

pekerja kebun untuk menghitung upah yang akan diberikan pada periode waktu 

tertentu (biasanya 2 kali dalam satu bulan yaitu pertengahan dan akhir bulan). 

Contoh model format catatan pengangkutan dapat dilihat pada Tabel 10.2 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 10.2. Model Catatan Pengangkutan PT Perkebunan ……… 

No Kendaraan :  

Pengemudi :  

Hari/tanggal :  

Blok :  

Berat Total :  

Mandor Panen :  

Mengetahui  

Mandor Angkut 

 

 

……………… 

Sumber : Direktorat Pembinaan SKM (2008) 

 

Setelah hasil panen dicatat di kebun, selanjutnya hasil panen diangkut ke pabrik 

pengolahan. Sebelum hasil panen dibongkar di pabrik pengolahan terlebih dahulu dil-

akukan penimbangan truk pada saat masuk pabrik, setelah muatan dibongkar, truk 

pengangkut ditimbang lagi.  Berat hasil panen adalah selisih berat truk sebelum dan 

sesudah pembongkaran muatan. 

 

2. Penanganan Paska Panen Kelapa 

Setelah kegiatan petik buah selesai maka kegiatan selanjutnya adalah mengumpul-

kan buah menggunakan keranjang, karung atau angkong. Semua buah hasil panen 

dibawa dan kumpulkan di tempat penggumpulan hasil (TPH). Di tempat ini dilakukan 



 
 

sortasi buah dan perhitungan hasil panen setiap blok kebun. Buah yang dipisahkan an-

tara buah normal dengan buah kosong tidak berair, buah yang berbunyi tidak nyaring 

bila diguncang, rusak/luka kena hama, busuk, buah berukuran kecil, buah kelapa buti-

ran pecah, kecambah dan kelapa kurang masak. Kemudian buah normal disimpan da-

lam ubin penyimpanan dalam gudang yang beraerasi baik. Sedangkan buah abnormal 

dibuang di tempat yang telah ditentukan. 

Penyimpanan buah kelapa dilakukan dengan cara buah ditumpuk dengan tinggi 

tumpukan maksimal 1 meter atau tumpukan berbentuk pyramidal dan longgar. 

Tumpukan buah dalam gudang dikontrol secara rutin. 

Gudang penyimpanan buah kelapa harus memenuhi persyaratan seperti sir-

kulasi udara lancer, tempatnya kering, tidak terjadi kebocoran dan kehujanan, tidak 

terkena sinar matahari secara langsung dengan suhu udara gudang sekitar 25 – 27 0 C. 

Apabila akan diolah atau dijual, buah kelapa di kupas kulit luarnya terlebih dahulu 

kemudian dimasukkan dalam karung goni atau sintesis untuk memudahkan pengangku-

tan. Pengangkutan dapat dilakukan dengan truk, kapal laut atau alat angkut yang sesuai. 

 

LEMBAR PRAKTIKUM  

Acara 1: Memanen Kelapa Sawit 

Tujuan : Peserta didik mampu memanen buah kelapa sawit dengan benar 

Alat dan bahan 

1.  Dodos atau pisau egrek 

2. Kereta sorong 

3. Asahan 

4. Pokok yang siap panen 

Keselamatan Kerja 

1. Pakailah pakaian kerja dan APD selalu dipakai 

2. Berdirilah pada posisi yang sedemikian rupa sehingga aman dari jatuhnya 

tandan dan pelepah  



 
 

3. Alat tajam (dodos dan egrek) digunakan dengan hati-hati 

Langkah Kerja 

1. Siapkan alat kerja 

2. Amati jumlah pokok  pada baris tanaman yang akan dipanen 

3. Amati brondolan pada piringan maupun  tandan buah matang  

4. Potong pelepah yang menyangga tandan buah menggunakan dodos atau egrek 

(Tergantung umur pokok: umur kurang 7 tahun alat yang digunakan dodos 

sedangkan umur lebih 7 tahun menggunakan pisau egrek) 

5. Potong pangkal tandan buah rapat pada batang, maksimal 2 cm dari pangkal 

pelepah. 

6. Kutip brondolan yang ada diketiak daun kemudian dilanjutkan pengumpulan 

brondolan di piringan. 

7. Kumpulkan tandan buah dan brondolan di jalan pikul dengan menggunakan 

kereta dorong. Tandan buah segar dan brondolan jangan di campur 

8. Rumpuk pelepah daun di gawangan mati. 

9. Pemanenan dilanjutkan ke pohon selanjutnya 

 

Acara 2 : Memanen Kelapa  

Tujuan : Peserta didik mampu melakukan pemanen buah kelapa dengan 

benar 

Alat dan bahan 

1. Tali  

2. Parang 

3. Kereta dorong 

Keselamatan kerja 

1. Gunakan pakaian lapangan. 

2. Tali pengaman untuk memanjat 

3. Alat tajam (golok) digunakan dengan hati-hati. 



 
 

Langkah kerja 

1. Siapkan alat kerja 

2. Panjat pohon kelapa melalui tatakan yang telah dibuat. 

3. Setelah sampai mahkota pohon bersihkan pelepah-pelepah yang telah kering 

4. Pilih buah kelapa yang sudah cukup tua, yaiti ¾ kulit telah mengering. 

5. Potong tandan kelapa dengan parang yang tajam 

6. Kelapa yang sudah jatuh dikumpulkan kemudian diangkut dengan kereta dorong 

(angkong) ke tempat pengumpulan hasil 

 

CAKRAWALA 

Mekanisasi Alat Panen Kelapa Sawit  

Perkembangan alat mesin pertanian terus berjalan seiring dengan perkembangan 

kemajuan peradapan manusia. Dimulai dari penggunaan alat yang sederhana sampai 

sekarang dengan sistem mekanik. Dengan perkembangan alat-alat mekanik sangat 

membantu pekerjaan manusia. Menghemat waktu pekerjaan, biaya produksi dan 

meningkatkan kapasitas kerja. Dalam mengoperasikan dan memanagement 

penggunaan alat-alat modern tersebut sumber daya manusia sabagai operatornya 

maupun teknisi serta manager perlu ditingkatkan. Harus up date terhadap perkem-

bangan teknologi yang terjadi sehingga pekerja tidak ketinggalan kemajuan 

teknologi. 

Dewasa ini masih ada kegiatan pemanenan kelapa sawit hingga yang 

menggunakan peralatan sederhana atau konvensional yaitu dengan menggunakan 

alat dodos atau egrek, sementara tenaga penggeraknya masih menggunakan tenaga 

manusia. Kelemahan menggunakan dodos atau egrek manual ini memiliki banyak 

kekurangan yaitu waktu lama, biaya tinggi sementara kapasitas kerjanya rendah. 

Disamping itu pekerjaan ini mengancam keselamatan petani itu sendiri. Pemanenan 

kelapa sawit menggunakan dodos manual dapat dilihat pada Gambar 10.14. 



 
 

 

Gambar 10.14. Pemanenan Dengan Alat Dodos Manual 
Sumber : https://mitanews.co.id/2019/05/18/dua-pekan-ramadan-harga-tbs-sawit-

di-palas-turun-lagi/ 

 

Permasalahan lain yang dihadapi pada para pekerja panen kelapa sawit 

menggunakan peralatan sederhana adalah adanya gangguan kesehatan otot rangka 

pada bahu dan pergelangan tangan karena egrek dan dodos yang digunakan saat 

memotong tandan buah kelapa sawit dapat menimbulkan tekanan yang besar pada 

bahu dan pergelangan tangan.  

Untuk mengatasi keterbatasan dari pemakaian peralatan tradisional ini maka 

dikembangkan alat pemanenan mekanik yang mempunyai kemampuan berlipat-lipat 

dibandingkan peralatan manual. Alat itu sendiri praktis untuk digunakan. Hasilnya 

terjadi efisiensi waktu, biaya dan yang paling jelas adalah kapasitas kerja meningkat 

tajam. Mesin pemotong pelepah dan panen kelapa sawit mekanis dapat dilihat pada 

Gambar 10.15 

https://mitanews.co.id/2019/05/18/dua-pekan-ramadan-harga-tbs-sawit-di-palas-turun-lagi/
https://mitanews.co.id/2019/05/18/dua-pekan-ramadan-harga-tbs-sawit-di-palas-turun-lagi/


 
 

     

Gambar 10.15: Mesin Pemotong Pelepah Dan Panen Kelapa Sawit Mekanis 

Sumber: https://www.unimed.ac.id/2018/07/09/mahasiswa-unimed-kembangkan-me-

sin-pemotong-rumput-jadi-alat-panen-kelapa-sawit/   

Alat panen kelapa sawit mekanik salah satunya adalah rushcut. Rushcut ada-

lah alat panen sawit multiguna yang terdiri dari motor mesin penggerak yang dapat 

disambung dengan dodos maupun egrek. Alat ini bekerja menggunakan tenaga me-

sin 2 tak, memakai bahan bakar bensin. Alat ini dapat dipergunakan untuk prunning 

pelepah ataupun untuk potong tandan kelapa sawit. 

Sketsa alat egrek mekanik dapat dilihat pada Gambar 10.16. 

 

Gambar 10.16. Sketsa Alat Egrek Mekanis  

Sumber:  Suparno (2015) 

https://www.unimed.ac.id/2018/07/09/mahasiswa-unimed-kembangkan-mesin-pemotong-rumput-jadi-alat-panen-kelapa-sawit/
https://www.unimed.ac.id/2018/07/09/mahasiswa-unimed-kembangkan-mesin-pemotong-rumput-jadi-alat-panen-kelapa-sawit/


 
 

 

Alat mesin panen kelapa sawit lainnya dapat dilihat pada Gambar 10.17 

 

 

Gambar 10.17 : Alat Panen Mekanik 

Sumber : Suparno (2015) 

Spesifikasi Mesin: 

1. Berat sekitar 8 kg dengan panjang 5,2 meter dan dapat menjangkau 3 – 6 meter 

2. Berbahan bakar bensin dengan kapasitas tangki 440 ml 

3. Transmisi 2 kecepatan dengan kekuatan 1,2 hp 

4. Maksimum kecepatan mesin 10500 rpm dan kecepatan kinerja mesin 3000 – 

4000 rpm 

 

 

CONTOH SOAL 

Tuliskan komposisi fraksi tandan buah segar yang diperoleh pada kondisi 

ideal, berdasarkan kriteria masak panen dan membrondolnya buah? 

 

Kunci Jawaban  

Tandan buah yang mempunyai kondisi ideal apabila memiliki brondolan yang sam-

pai pabrik pengolahan sebesar 25% dari keseluruhan berat tandan sementara tandan 

buah segar  memiliki minimal 65% dari jumlah tandan berupa fraksi 2 dan 3, fraksi 

1sebesar 20% dan maksimal 15% dari jumlah tandan berupa fraksi 4 dan 5. 

 

 



 
 

JELAJAH INTERNET 

Dalam mempelajari materi panen dan paska panen tanaman perkebunan tahunan 

penghasil minyak peserta didik diharapkan menambah wawasan yang lebih luas ten-

tang konsep panen dan paska panen tanaman secara mandiri menggunakan fasilitas 

internet. Melalui internet dari berbagai website peserta didik dapat menemukan ma-

teri tentang panen dan paska panen tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak 

yang lebih lengkap. Beberapa website yang dapat dikunjungi peserta didik yaitu: 

https://www.youtube.com/watch?v=el31tgvpAXk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2rGhI_HUZzg 

 

 

RANGKUMAN 

Salah satu kunci keberhasilan produksi tanaman perkebunan tahunan 

penghasil minyak adalah pemanenan.  Panen merupakan tahapan puncak dari semua 

kegiatan budidaya tanaman. Panen merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan 

https://www.youtube.com/watch?v=el31tgvpAXk
https://www.youtube.com/watch?v=2rGhI_HUZzg


 
 

budidaya tanaman perkebunan menghasil minyak, yaitu memotong buah/tandan 

yang sudah masak panen 

Kegiatan pemanenan meliputi: 

1. Penentuan waktu panen 

2. Kriteria panen 

3. Peralatan yang digunakan 

Memanen Kelapa Sawit 

1. Kriteri matang panen buah sudah berubah warna menjadi merah jingga 

Telah membrondol kurang dari 10 untuk unur dibawah 10 th sementara umur 

lebih 10 tahun telah membrondol 15 – 20 butir 

2. Cara panen pelepah dipotong terlebih dahulu baru TBS kemudian brondolan 

dikutip 

3. Rotasi panen yang ideal 5/6 artinya setiap ancak di panen 5 hari dan diulangi 

setiap 7 hari berikutnya 

4. Sistem panen menggunakan sistem ancak giring dan ancak tetap 

5. Kerapatan panen 1:5 maksudnya adalah setiap 5 pokok terdapat 1 tandan 

masak panen 

6. Fraksi TBS yang baik adalah fraksi 1,2 dan 3. 

7. Pengangkutan harus secepat mungkin sampai pabrik pengolahan maksimal 

24 jam 

Memanen kelapa 

1. Kriteria panen kelapa apabila kulit telah berubah warna menjadi coklat, 

dengan kondisi kulit 4/5 bagian kering, berkurang kandungan airnya se-

hingga akan berbunyi nyaring kalau digoyang. 

2. Panen dilakukan dengan cara dipanjat atau dibiarkan jatuh 

3. Periode panen 1 bulan sekali. 

Penanganan Pasca panen 



 
 

1. Penanganan kelapa sawit buah yang telah dipanen dikumpulkan di tempat 

pengumpul hasil kemudian secepat mungkin diangkut ke pabrik pengolahan 

2. Penanganan kelapa yaitu setelah dipanen disortir dan yang normal disimpan 

digudang, Apabila mau dijual dikupas kulitnya. 

 

TUGAS MANDIRI 

Jelaskan peralatan yang digunakan untuk pemanenan kelapa sawit. Untuk menjawab 

pertanyaan tersebut dapat mencari sumber informasi dari buku maupun internet. 

Kunci Jawaban 

Peralatan untuk pemenenan kelapa sawit 

1. Alat potong buah yaitu dodos kecil dan besar serta pisau dan bambu egrek  

2. Asahan. 

3. Alat pendukung gancu dan tonjok 

4. Alat transpotasi ( pikulan, angkong, sepeda motor, mobil dan truk) 

PENILAIAN HARIAN 

Jawablah dengan singkat dan benar pertanyaan dibawah ini.  

1. Jelaskan penetapan waktu panen dilakukan sebelum melakukan kegiatan pem-

anenan? 

2. Sebutkan peralatan panen untuk tanaman kelapa sawit dan kelapa? 

3. Mengapa memanen kelapa sawit maupun kelapa harus menggunakan cara yang 

benar? 

4. Mengapa pengangkutan kelapa sawit harus sesegera mungkin? 

5. Limbah hasil panen dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kebun. Limbah ke-

lapa sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk adalah…. 

 

REFLEKSI 



 
 

Setelah materi ini dipelajari, kalian akan paham dan jelas mengenai konsep tentang 

panen dan paska panen tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak. Namun dari 

materi yang dipelajari ini menurut kalian materi apa dari bab ini yang paling sukar 

untuk dipahami. Silahkan diskusi dengan teman kelompok kalian atau guru pen-

damping. Semoga dengan berdiskusi kalian akan menjadi lebih paham dan jelas  
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