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ABSTRAK 

Desa Sibetan merupakan sentra pertanian salak yang terkenal di Bali.  Salak Bali 

terkenal karena rasanya yang enak dan khas. Diantara salak Bali terdapat jenis 

lain yaitu salak Gula  Pasir (Zalacca Var. Amboinensis) yang jumlahnya masih 

sedikit  dibandingkan  dengan  salak  Bali  lainnya,  sehingga  Salak  Gula  Pasir 

memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.  Salak Gula Pasir merupakan varietas 

yang  spesifik  yang  mempunyai  keunggulan  dengan  daging  buah  yang  tebal, 

berwarna putih dengan rasa manis yang segar tanpa rasa sepet walaupun buah 

dalam keadaan masih muda.  Terbatasnya populasi Salak Gula Pasir disebabkan 

karena lamanya  waktu untuk mengembangbiakkan tanaman tersebut. 

Pengembangbiakkan melalui biji memerlukan waktu kurang lebih lima sampai 

enam tahun  dari  penyemaian sampai menghasilkan. Untuk itu dikembangkan 

suatu  teknik  pencangkokan  yang  hanya  memerlukan  waktu  kurang  lebih  dua 

setengah  sampai  tigat  tahun  dari  mulai  pencangkokan  sampai  menghasilkan. 

Sosialisasi teknik pencangkokan ini dapat  dilakukan dengan memberikan suatu 

pembinaan dan pelatihan tentang cara pencangkokan kepada petani Salak Gula 

Pasir.  Pelatihan dan pembinaan ini dilaksanakan di Dusun Karanganyar Desa 

Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali. Kelebihan  teknik 

pencangkokan ini adalah dapat menghasilkan individu baru yang memiliki sifat- 

sifat yang sama dengan pohon induknya. Jadi sebelum melakukan pencangkokan 

hendaknya memilih pohon induk yang memiliki kualitas buah yang baik. Kegiatan 

tersebut dapat memberikan  motivasi  kepada petani dalam mengembangbiakkan 

Salak Gula Pasir. Dengan demikian teknik pencangkokan merupakan salah satu 

alternative sebagai upaya pelestarian Salak Gula Pasir  baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas. 
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PENDAHULUAN 

Desa Sibetan yang terletak di kecamatan Bebandem kabupaten 

Karangasem, yang berada kurang lebih 100 km dari kota Singaraja, merupakan 

salah satu desa  yang terkenal dengan perkebunan dan kualitas salaknya yang 

tinggi dan sudah terkenal di  Bali  maupun di luar Bali. Hampir sebagian besar 

masyarakat di sana bermata pencaharian  sebagai petani salak. Hal ini didukung 

letak geografis Desa Sibetan yang berada di daerah  dataran tinggi dengan suhu 

yang  relatif  lembab  dan  curah  hujan  yang  tinggi.  Desa   Sibetan   memiliki 

ketinggian sekitar 500-600 m di atas permukaan laut, merupakan lahan  kering 

beriklim basah dengan jenis tanah yang dominan laterit (Guntoro 1998). Tanaman 

salak  memiliki  nama  ilmiah  Salacca  edulis  reinw,  termasuk  famili  Palmae, 

serumpun dengan  kelapa, aren, palem, pakis yang bercabang rendah dan tegak 
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(Soetomo 1990). Secara umum salak termasuk jenis tanaman berduri, memiliki 
bentuk daun  yang menyirip berwarna hijau, tinggi 2-5 m, dengan masa hidup 

produktif yang relatif panjang yaitu kurang lebih 80 tahun. Selama ini mayoritas 

varietas  salak  yang  dikembangkan  oleh  petani  di  Desa  Sibetan  adalah  salak 

“Sibetan”yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  salak  Bali.  Kelebihan  salak  Bali 

terutama pada biji yang kecil sehingga daging buah lebih tebal dan rasanya manis 

dan renyah (Nazaruddin,Muchlisah 1994). Salak Bali ini terdiri dari berbagai jenis 

atau kultivar misalnya salak Gondok, salak Nenas,salak Kelapa, salak Injin, salak 

Embadan, salak Getih, salak Cengkeh, salak Bingin, salak Mesui, salak Biji Putih, 

salak Maong, salak Penyalin,  salak Nangka, salak Gading (Guntoro,dkk 1998). 

Namun, masih terdapat varietas lain yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan 

salak Bali yaitu salak Gula Pasir. 

Wijana (1997) menyatakan bahwa perbedaan khas dari salak yang tumbuh 

di Bali  adalah  dari segi rasa, yaitu menjadi dua kelompok. Kelompok pertama 

adalah salak varietas Bali yang mempunyai rasa daging buah manis, asem dan ada 

rasa sepet, kelompok kedua adalah salak varietas Gula Pasir yang rasanya tanpa 

rasa  asem  dan  sepat.  Keunggulan  salak  Gula  Pasir  dapat  kita  lihat  dari  segi 

kualitas maupun dari segi ekonomi. Salak gula pasir memiliki daging buah yang 

rasanya jauh lebih manis dibandingkan dengan salak Bali. Rasa manis ini sudah 

dapat kita rasakan sejak buahnya masih muda. Berbeda dengan jenis salak Nangka 

maupun salak Gading yang termasuk salak Bali, dimana rasa manisnya baru dapat 

dirasakan saat buah dagingnya sudah cukup umur atau matang. Perbedaan kualitas 

ini juga berdampak terhadap nilai  jual dari salak gula pasir, dimana harga jual 

salak  gula  pasir  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  salak  Bali dengan 

perbandingan harga 10:1. Rata-rata  harga  salak gula pasir pada musim panen 

berkisar  antara  Rp  10.000,00  sampai  Rp  15.000,00  per  kilogram.  Sedangkan 

diluar musim panen raya harga salak bisa  mencapai Rp 30.000,00 sampai Rp 

40.000,00 per kilogram. Ciri-ciri salak gula pasir secara umum adalah bentuk 

buahnya bulat sampai bulat lonjong dengan panjang buah 4,0- 7,5 cm, ketebalan 

daging buah 0,1-1,0 cm, berat buah 45-75 gram/buah, jumlah buah pertandan 22- 

36 buah (rata-rata 28 buah) (Wijana 1997). Keunikan lain yang juga dimiliki oleh 

salak gula  pasir  di bandingkan dengan salak Bali adalah daging buahnya yang 

berwarna putih susu. Sehingga oleh para petani, salak gula pasir yang juga dikenal 

dengan nama salak putih. 

Keunikan ini memberikan nilai tambah tersendiri bagi konsumen termasuk 

para  wisatawan.  Walaupun  demikian  kebanyakan  petani  masih  enggan  untuk 

mengembangbiakkan tanaman salak gula pasir. Hal ini disebabkan karena waktu 

yang diperlukan untuk mengembangbiakkan tanaman salak dengan cara generatif 

(biji) relatif lama. 

Kesejukan dan keindahan panorama perkebunan salak dapat dimanfaatkan 

sebagai daerah agrowisata yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Hal ini 

dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan masyarakat sekitarnya dan devisa 

bagi pemerintah. 

Tanaman salak juga tersebar di daerah-daerah di seluruh Nusantara, karena 

salak  merupakan tanaman asli Indonesia (Suprayitna 1996, LIPI 1980). Daerah 

pusat salak yang  cukup terkenal di Indonesia antara lain adalah : (Suprayitna 

1995)  Jakarta,  terkenal  dengan  salak  condet;  Turi  dan  Tempel  Yogyakarta, 

terkenal dengan salak Pondoh; Banjarnegara disebut salak Banjar; Bali, terkenal 
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dengan  salak  Bali;  Depok,  Jawa  Barat;  Brebes;  Madura;  Sulawesi  Utara; 

Pontianak.Orang Jawa, Sunda, Madura, Malaysia, Inggris dan Belanda 

menyebutnya: Salak. Orang jerman memberi nama Zalaccapalmae, dan beberapa 

suku  di  Indonesia  memberinya  sebutan  yang  berbeda-beda,  misalnya  Saloobi 
(Batak), hakam,  toosoom (Dayak), Sekomai (Jambi), serta Sala (Minangkabau, 

Bugis, dan Makasar) (Tjahjadi 1989). 

Berdasarkan bunga salak, maka di Indonesia di kenal tiga macam pohon 

salak  (Sunarjono 2003). Salak sempurna Campuran (tife A), setiap pohon salak 

mempunyai seludang  bunga jantan dan seludang bunga sempurna (hermafrodit) 

yang fertil seluruhnya. Salak betina  (tife B), setiap pohon salak mempunyai 

bunga  jantan  yang  rudimentar,  sedangkan  bunga  jantan  dari  seludang  bunga 

sempurna rudimentar pula sehingga yang tampak hanya bunga betina saja. Salak 

jantan (tife C), setiap pohon salak hanya mempunyai seludang jantan yang fertil, 

sedangkan  bunga  betina  pada  seludang  bunga  sempurna  termasuk  rudimentar 

sehingga yang tampak hanya bunga jantan semuanya. Tife A terdapat pada salak 

Bali, sedangkan pada tife B dan C banyak terdapat pada salak pondoh dan condet. 

Pengembangbiakan  salak  gula  pasir  oleh  para  petani  di  Desa  Sibetan 

selama  ini  adalah  dilakukan  secara  generatif  yaitu  melalui  biji.  Bibit  salak 

diperoleh dari penyemaian biji yang sudah matang. Kelemahan dari perbanyakan 

tanaman dengan biji adalah memerlukan waktu yang lama dari masa 

pertumbuhannya sampai berbuah. Selain itu tanaman yang diperoleh belum tentu 

memiliki keunggulan yang sama dengan  induknya. Akibatnya mutu buah yang 

dihasilkan tidak sebaik yang dihasilkan oleh induknya. 

Jumlah pohon salak gula pasir di Desa Sibetan sampai saat ini masih 

tergolong  sedikit. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu masih rendahnya 

wawasan  para  petani  dalam  mengembangbiakkan  jenis  salak  Gula  Pasir.  Di 

samping itu, mereka juga mengalami  kesulitan untuk mengganti tanaman lama 

dengan  tanaman  jenis  salak  Gula  Pasir  yang  baru  karena  memerlukan  waktu 

tanam yang lama. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut kami sebagai mahasiswa ingin 

mengupayakan pelestarian salak gula pasir tersebut. Salah satu teknik pelestarian 

yang kami  tekankan dalam PKM ini adalah dengan teknik pencangkokan yang 

masih  sangat  jarang  dilakukan  oleh  para  petani  untuk  mengembangbiakkan 

tanaman salak. Padahal teknik  pencangkokan ini   memiliki banyak keunggulan 

dibandingkan  dengan  perbanyakan  tanaman  melalui  biji  yang  biasa  mereka 

lakukan. Keunggulan tersebut yaitu bibit memiliki sifat  unggul  bermutu yang 

sama dengan sifat induknya. Di samping itu waktu yang diperlukan  mulai dari 

pencangkokan   sampai   berbuah   hanya   sekitar   2,5   tahun.   Berbeda   dengan 

pengembangbiakkan  melalui  biji  yang  memerlukan  waktu  sekitar  5  tahun 

(Guntoro 1998). Hal ini secara otomatis akan dapat meningkatkan kuantitas dan 

kualitas dari salak gula pasir itu sendiri. Selanjutnya diharapkan salak gula pasir 

ini mampu bersaing dengan salak lain yang  ada di pasaran dan dapat menjadi 

salah satu komoditas ekspor yang dapat meningkatkan devisa negara. Bagian dari 

pohon salak yang akan dicangkok adalah pada tunas anakannya. 

Berdasarkan uraian di atas maka, rumusan masalah yang diangkat dalam 

tulisan ini adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas dan kuantitas salak gula 

pasir  di  Desa  Sibetan.   Tujuan  dilaksanakannya  kegiatan  PKMM  ini  untuk 

melstarikan Salak Gula Pasir baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. 
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Hasil PKM yang dilaksanakan dalam bentuk pengabdian masyarakat ini 
diharapkan mampu memberikan kejelasan, kebenaran dan menambah 

pengetahuan serta wawasan para petani di dalam mengembangbiakan tanaman 

salak gula pasir  dengan teknik pencangkokan agar dapat menghasilkan produk 

yang memiliki kualitas dan kuantitas tinggi. Sehingga dengan ini diharapkan salak 

gula pasir mampu bersaing dengan  jenis-jenis salak lain yang ada di pasaran. 

Dengan  dibukanya  Desa  Sibetan  sebagai  sentra  agrowisata  salak  dan  melihat 

pangsa pasar yang semakin berkembang diharapkan nantinya akan muncul petani- 

petani  salak  yang  baru  guna  menambah  pasokan  salak  gula  pasir  sehingga 

konsumen  tidak  lagi  kesulitan  untuk  mendapatkannya,  serta  mampu  untuk 

menambah pendapatan daerah pada khususnya dan menambah devisa negara pada 

umumnya. 

Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut. Pertama, 

dari segi  potensi ekonomi produk. Salak gula pasir merupakan salah satu aset 

daerah yang telah diakui  oleh negara. Selain itu salak gula pasir mempunyai 

prospek yang cukup cerah di pasaran ,melihat salak gula pasir mempunyai nilai 

jual yang cukup tinggi.Di samping itu salak gula  pasir merupakan salak yang 

banyak memiliki keistimewaan dan keunikan sehingga mampu  menarik banyak 

minat  dari  konsumen.  Tingginya  harga  jual  salak  gula  pasir  juga  mampu 

meningkatkan penghasilan dan pendapatan para petani di daerah pada khususnya 

dan negara pada umumnya. 

Kedua, dari segi dampak sosial secara nasional. Sekarang ini perkebunan 

salak gula  pasir di Desa Sibetan masih berskala kecil dengan modal yang tidak 

begitu besar. Pengembangan salak gula pasir ini masih terbatas pada petani yang 

memiliki modal lebih besar.  Sehingga dengan pelatihan dan pembinaan teknik 

pencangkokan ini diharapkan para peteni mampu menghasilkan produk salak gula 

pasir yang berkualitas tinggi agar mampu bersaing di pasaran dengan jenis salak- 

salak yang lain, termasuk salak import. Diharapkan dengan ini perkebunan salak 

mampu berkembang dengan pesat sehingga akan membuka lapangan  pekerjaan 

bagi  penduduk  di  daerah  sekitarnya  dan  mampu  meningkatkan  taraf  hidup 

masyarakat di Desa Sibetan yang masih tergolong rendah serta menjadi salah satu 

daerah agrowisata yang berpenghasilan tinggi. 

 
METODE PENDEKATAN 

Metode yang digunakan dalam PKM ini yaitu metode kerja kolaborasi 

antara   mahasiswa,  petani  dan  dinas  terkait  dalam  hal  ini  Dinas  Pertanian. 

Pengumpulan data mengenai Salak Gula Pasir di Desa Sibetan dilakukan dengan 

teknik wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi serta observasi. 

Observasi  Lapangan  dilakukan  melalui  pengamatan  di  daerah-daerah 

tempat perkebunan salak gula pasir di Desa Sibetan dan melakukan pengamatan 

terhadap cara  pemeliharaan dan pengembangbiakan tanaman salak gula pasir di 

desa  tersebut.  Observasi  dilakukan  setelah  memperoleh  ijin  dari  dinas-dinas 

terkait. Kegiatan observasi bertujuan  untuk mengumpulkan data awal sebelum 

melaksanakan kegiatan pembinaan dan  pelatihan.   Dengan melakukan observasi 

langsung ke lapangan dapat diamati kondisi fisik pohon salak  baik salak Bali 

maupun Salak Gula Pasir. Hasil dari observasi ini dijadikan bahan masukan 

untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya yaitu berupa pelatihan dan pembinaan. 

Selama  pelatihan PKM, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan pelatihan, 
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kegiatan observasi ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Observasi ini 

dilakukan di Dusun Karanganyar Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten 

Karangasem  Bali. Daerah tersebut merupakan sentra pengembangan tanaman 

salak.   Bahan dan alat yang digunakan berupa lembar pengamatan atau observasi 
yang berisi catatan  tentang populasi dan pengembangbiakan Salak Gula Pasir. 

Selain itu, juga digunakan kamera  dalam mengumpulkan gambar-gambar untuk 

menunjang realitas dari data yang dikumpulkan. 
Selain menggunakan metode observasi, juga dilakukan wawancara yaitu 

dengan mengambil sampel beberapa petani sebagai responden untuk memberikan 

gambaran mengenai  proses pemeliharaan dan cara pengembangbiakan tanaman 

salak gula pasir. Wawancara ini dilakukan secara kekeluargaan agar tidak tercipta 

suasana yang kaku sehingga responden bisa  memberikan jawaban secara jujur. 

Dengan demikian data yang diperoleh lebih akurat.  Informasi dan data dari dinas- 

dinas terkait juga diperoleh dengan wawancara.  Teknik wawancara ini dilakukan 

dengan beberapa narasumber yang ahli dibidangnya. Seperti halnya dengan Dinas 

Pertanian dan Holtikultura baik tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. 

Instansi tersebut juga memberikan informasi secara tertulis dalam bentuk laporan 

dan hasil pendataan lainnya terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan.  Selain itu 

juga dilakukan wawancara dengan  ketua-kelompok tani dan petani-petani salak 

secara langsung di Desa Sibetan untuk mengetahui pengetahuan serta 

permasalahan yang mereka miliki terkait dengan pelestarian salak gula pasir. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kabupaten Karangasem memiliki luas wilayah 83.954 Ha yang sebagian 

besar merupakan lahan  kering  (76.920  Ha). Keberadaan  Lahan kering 

memberikan   potensi   yang   cukup   besar   untuk   pengembangan   holtikultura 

khususnya  buah-buahan. Salah satu jenis buah yang populasi dan produksinya 

cukup  besar  adalah   tanaman  salak.  Tanaman  salak  merupakan  salah  satu 

komoditas unggulan nasional untuk  propinsi Bali. Bagi Kabupaten Karangasem 

khususnya, komoditas salak mampu memberikan  sumbangan pendapatan yang 

cukup besar bagi petani. Dilihat dari angka PDRB Karangasem tahun 1994, salak 

memberikan kontribusi besar terhadap sektor  pertanian (19,44%) dan 

perekonomian daerah (8,05%) (Rahayu 1999). 

Dilihat  dari  segi  rasa,  salak  dapat  dibedakan  menjadi  2  varietas  yaitu 

varietas salak gula pasir dan varietas salak Bali.  Varietas Salak Gula Pasir dilepas 

oleh Menteri Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

584/Kpts/TP.240/7/94, tanggal 23 Juli 1994. Salak Gula Pasir mempunyai rasa 

buah yang  manis tanpa rasa asem dan sepat sejak buah masih muda.   Kultivar- 

kultivar salak yang ada selain Salak Gula Pasir dimasukkan dalam Varietas Salak 

Bali, yang dilepas melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

285/Kpts/TP.240/7/94, tanggal 23 Juli 1994.   Salak Bali mempunyai rasa yang 

bervariasi mulai dari manis, asem sampai rasa sepet. 

Keunggulan  kompetitif   komoditas   salak   di   Kabupaten   Karangasem 

sebenarnya  terdapat pada varietas Salak Gula Pasir. Permasalahan utama yang 

selama ini dihadapi oleh para petani di Desa Sibetan adalah sedikitnya populasi 

salak Gula Pasir, rendahnya teknik budidaya dan fluktuatifnya produksi dan harga 

pada  saat  panen  raya  dan  gadu  dengan   berbagai  sebab  dan  dampak  yang 

diakibatkan. Berdasarkan hal tersebut maka, ditetapkan beberapa paket teknologi 
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introduksi  seperti:  pembibitan  Salak  Gula  Pasir  melalui  cangkokan  dan  biji, 

pemeliharaan dan budidaya bibit asal cangkokan, perbaikan teknik budidaya. 

Budidaya Salak Gula Pasir secara umum tidak berbeda dengan Salak Bali, 

karena jenis  salak ini tersebar diantara ribuan tanaman salak Bali yang dimiliki 

petani. Keberadaaan Salak  Gula Pasir sebenarnya sudah lama diketahui, namun 

baru dikenal secara luas dan mulai dikembangkan sejak tahun 1994. Karena harga 

salak gula pasir ini relatif mahal, pada awalnya petani sengaja menyembunyikan 

keberadaan salak tersebut agar terhindar dari pencurian. Kepemilikan Salak Gula 

Pasir oleh petani sangat bervariasi dari 1-1000 pohon per petani, dengan rata-rata 

26 pohon. Namun sebagian besar petani anggota kelompok (62%) memiliki Salak 

Gula  Pasir  dibawah  10  pohon.  Budidaya  Salak  Gula  Pasir  yang  selama  ini 

dilakukan  oleh  para   petani  salak  masih  secara  tradisional  terutama  dalam 

menerapkan teknik pembibitan, pemupukan, pengairan, pengaturan pelepah, dan 

pasca panen. Untuk pengembangan selanjutnya petani mengusahakan Salak Gula 

Pasir di sela-sela salak Bali sebagai sisipan. Apabila Salak  Gula Pasir tumbuh 

dengan baik, maka sebagian salak Bali yang tidak produktif akan ditebang. 

Pengembangbiakan tanaman salak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

secara generatif (biji) dan secara vegetatif. Perbanyakan tanaman secara vegetatif 

atau  klonal  dapat   dilakukan  dengan  cara  mencangkok  tunas  anakan.  Cara 

pembibitan  dengan  pencangkokan  memiliki  penyimpangan  sifat  dan  produksi 

tanaman yang lebih kecil terhadap  tanaman induknya dibandingkan dengan cara 

perbanyakan dengan menggunakan biji.  Dengan bibit cangkokan dapat 

mempercepat  masa  berbuah  hampir  separuhnya  bila   dibandingkan  dengan 

menggunakan  biji.  Tanaman  asal  biji  baru  berbuah  pada  umur  5-6   tahun, 

sedangkan  dengan  cangkokan  memerlukan  waktu  2,5-3  tahun.  Disamping  itu 

biaya pencangkokan relatif  lebih murah dibandingkan dengan pembibitan melalui 

biji.  Pencangkokan  tunas  anakan  diambil  dari  induk  tanaman  yang  sehat  dan 

mantap,  dengan  umur  anakan  sekitar  4  bulan  atau  telah  berdaun  3-5  lembar. 

Anakan tanaman dipilih yang berada di pinggir untuk memudahkan 

pencangkokan. Sebelum dilakukan  pencangkokan, pohon induk terlebih dahulu 

dibersihkan. 

Menurut Kasijadi (Rahayu 1997), persentase keberhasilan cangkok yang 

dilakukan petani dan peneliti tidak berbeda. Petani dapat mencangkok 3 anakan 

per  jam  dengan  hasil  90%  jadi.  Hal  ini  menunjukkan  pelaksanaan  teknologi 

pembibitan secara klonal dengan mencangkok tunas anakan mudah dilaksanakan 

oleh petani. 

Kegiatan PKM ini, dilaksanakan dengan empat tahapan sebagai berikut. 

Tahap persiapan yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang kira-kira diperlukan di 

lapangan. Kajian secara teoritis tentang pohon salak dan perkembangannya sudah 

dikumpulkan sebelumnya.  Persiapan berupa surat pengantar dari lembaga untuk 

dinas-dinas terkait disediakan sebelum terjun ke lapangan. Pencarian ijin baik ke 

Dinas Pertanian, Kepala Desa maupun Kepala  Dusun juga dilaksanakan pada 

tahap persiapan ini. Pada umumnya mereka memberikan ijin dan memberi respon 

positif  dengan  kegiatan  yang  dilaksanakan. Tahap  observasi,  yaitu  dengan 

mencari data ke Dinas Pertanian untuk  mengetahui penyebaran dan 

pengembangbiakan   Salak   Gula   Pasir.   Data   dan   informasi   terkait   dengan 

pembinaan  dan  pelatihan  yang  sudah  dilakukan  oleh  dinas  pertanian  untuk 

melestarikan  keberadaan  Salak  Gula  Pasir  juga  diperoleh  pada  tahap  ini. 



PKMM-1-12-7  
 

 
 
 

Observasi  dilakukan  dengan  terjun  langsung  ke  lapangan  untuk  mengetahui 
kondisi fisik pohon salak tersebut. Dari hasil observasi tersebut diperoleh data dan 

masukan yang digunakan  sebagai pertimbangan untuk melakukan penyuluhan. 

Tahap  selanjutnya  adalah  wawancara.  Pada  tahap  ini  dibantu  oleh  beberapa 

narasumber  antara  lain,  Bapak  Ir.  I  Wayan   Supandhi   selaku  kepala  Dinas 

Pertanian  tingkat  kecamatan,  Bapak  I  Made  Mawa,  SP  selaku  kepala  Dinas 

Pertanian tingkat kecamatan, Bapak I Wayan Deger, SP selaku petugas pelaksana 

teknis di kecamatan Bebandem, I Nengah Raka Astawa selaku Ketua Kelompok 

Tani Kerta Semaya di Dusun Karanganyar. Selain itu juga dilakukan wawancara 

terhadap beberapa petani khususnya petani Salak Gula Pasir. Dari wawancara itu 

diperoleh keterangan tentang Salak Gula Pasir, baik mengenai populasi maupun 

cara pemeliharaan dan pengembangbiakannya. 

Data dan informasi yang diperoleh dalam wawancara sangat membantu 

sebagai  masukan untuk  melakukan  tahapan  selanjutnya.  Data  dan  informasi 

tersebut   dikonsultasikan  dengan  narasumber.  Dari  hasil  wawancara  tersebut 

diketahui bahwa  populasi  Salak Gula Pasir masih sangat jarang dibandingkan 

dengan Salak Bali. Data ini  sesuai dengan informasi yang diperoleh di Dinas 

Pertanian,  dimana  persentase  Salak  Gula  Pasir  hanya  1,5%  dari  Salak  Bali. 

Rendahnya populasi ini tidak terlepas dari masa pembibitan atau 

pengembangbiakkan yang relatif lama. Selain itu  para petani masih enggan dan 

takut mengalami kegagalan untuk mengembangbiakkan Salak Gula Pasir. 

Tahap  keempat  yaitu  melakukan  penyuluhan.  Pelaksanaan  tahap  ini 

dibantu oleh  petugas unit pelaksana teknis (UPT) dari Dinas Pertanian tingkat 

Kecamatan.  Tujuan  dari   penyuluhan  ini  untuk  meningkatkan  motivasi  dan 

kesadaran  masyarakat  untuk  bersedia   mengembangbiakkan  dan  melestarikan 

keberadaan Salak Gula Pasir. Saat kegiatan penyuluhan juga dijelaskan manfaat 

dari  berkebun  salak  yang  memiliki  prospek  yang  sangat  bagus  dalam  bidang 

ekonomi. Pada pertemuan selanjutnya dilakukan pelatihan dan pembinaan tentang 

pelestarian  Salak  Gula  Pasir  terutama  tentang  teknik  pencangkokan  yang 

merupakan  alternatif untuk mempercepat masa pembibitan sampai mulai masa 

produktif. Pelaksanakan  pelatihan dibantu oleh petugas UPT terutama tentang 

proses  pencangkokan  yang  benar.  Pelaksanaan  pelatihan  ini  berjalan  dengan 

lancar dan tidak begitu menemui kendala. Sebab, masyarakat dalam hal ini petani 

sudah hafal betul dengan kondisi fisik pohon salak beserta  bagian-bagiannya. 

Begitu pula dengan pemakaian alat-alat pertanian, bagi mereka alat-alat tersebut 

sudah tidak asing lagi. Disamping itu, sebelumnya juga sudah pernah dilakukan 

pelatihan tentang teknik pencangkokan ini dari Dinas Pertanian kabupaten dan 

IP2TP. Sehingga tidak ditemui kendala dalam penyuluhan ini. Tindak lanjut dari 

penyuluhan ini adalah pelaksanaan kegiatan mencangkok yang dilakukan sendiri 

oleh petani. Dalam hal ini digunakan  sepuluh (10) sampel pohon induk Salak 

Gula   Pasir.   Pencangkokan   itu   mereka   lakukan   pada   bulan   Maret   2006. 

Selanjutnya dilakukan pemantauan dan mengecekan cangkokan  secara langsung 

ke  rumah-rumah  petani.  Selain  itu  petani  juga  melaporkan  perkembangan 

cangkokan  mereka  secara  lisan  pada  saat  rapat  antar  anggota  tani.  Pada  saat 

melakukan pemantauan, juga dilakukan pendekatan dengan petani yang 

bersangkutan untuk melestarikan keberadaan Salak Gula Pasir. 

Wilayah  kecamatan  Bebandem  merupakan  sentra  pengembangan  Salak 

Gula Pasir, maka dari itu untuk memudahkan pembinaan dibentuk kelompok- 
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kelompok binaan berupa kelompok tani salak. Kelompok-kelompok tani salak 

tersebut adalah  kelompok Tani Salak Dukuh Lestari yang terdiri dari 39 orang, 

kelompok Tani Salak Mekar Sari yang terdiri dari 25 orang, dan kelompok Tani 

Salak Kerta Semaya yang terdiri dari 35  orang. Kelompok-kelompok tersebut 
dibentuk pada tanggal 1 Juli 1997. Dalam upaya menumbuhkan model jaringan 

kelembagaan  agribisnis,  maka  dibentuk  Kelompok  Usaha  Bersama  Agribisnis 

(KUBA) dengan nama  KUBA  Giri Arsa, yang dibentuk pada tanggal 30 Juli 
1999, dengan jumlah anggota 99 orang 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam laporan PKM ini, maka 

dapat kami simpulkan sebagai berikut. 

Kualitas Salak Gula Pasir di Desa Sibetan dapat ditingkatkan dengan cara 

pencangkokan. Pengembangbiakkan dengan pencangkokan yaitu secara vegetatif 

dapat menghasilkan kualitas Salak Gula Pasir yang sama dengan pohon induknya. 

Sehingga  dalam   proses  pencangkokan  ini  perlu  dipilih  pohon  induk  yang 

berkualitas tinggi agar dapat menghasilkan bibit Salak Gula Pasir yang berkualitas 

tinggi pula. 

Kuantitas Salak Gula Pasir di Desa Sibetan dapat ditingkatkan dengan 

melakukan pengembangbiakkan terhadap Salak Gula Pasir tersebut. 

Pengembangbiakkan tersebut dapat dilakukan secara generatif (melalui biji) dan 

secara vegetatif (cangkokan). Pengembangbiakkkan  secara  vegetatif atau 

cangkokan  memerlukan waktu  yang lebih singkat   dibandingkan 

pengembangbiakkan melalui biji. 
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