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ABSTRACT

The objective of this research was to discover the availability of tappers of Arenge 
Pinnata  to support the development of sugar manufacture in North Halmahera, using 
the stratified sampling method.  The result of the research showed that there are 409 
tappers in the Kao sample area, 382 tappers in the Galela area and 215 tappers in the 
Tobelo area.  For a total production of sugar from Arenge Pinnata in the first year of 
about 16.641 litres per day of nira, a total of 1.665 tappers is needed.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pohon aren (Arenge pinnata) merupakan 

tumbuhan yang dapat menghasilkan beberapa 
produk terbaik yaitu gula semut, gula merah, gula 
kristal dan etanol maupun produk ikutan lain-
nya dengan nilai ekonomis  yang cukup tinggi. 
Penyebaran pohon aren dapat kita temui hampir 
di seluruh Wilayah Kabupaten Halmahera Utara, 
dimana proses pertumbuhannya berlangsung 
secara alamiah dan penyebarannya tidak merata 
(dalam kelompok) serta belum dikembangkan 
usaha kultivasi.  Nira merupakan cairan manis 
yang terdapat di dalam bunga tanaman aren, ke-
lapa dan lontar yang pucuknya belum membuka 
dan diperoleh dengan cara penyadapan.  Pada 
umumnya masyarakat memanfaatkan  nira aren 
dan nira kelapa untuk pembuatan gula merah  dan 
gula semut, selain itu dapat digunakan  sebagai 
minuman segar baik dari niranya langsung maupun 
nira yang dibuat sirup. (Erwan, 2003).

Hal lain yang membuat tanaman aren 
banyak dilirik pabrik gula dan biofuel untuk 
saat ini untuk adalah tanaman Aren jauh lebih 
produktif dari tanaman tebu dalam menghasilkan 
kristal gula dan biofuel per satuan luas. Produk-
tivitasnya bisa 4-8 kali dibandingkan tebu dan 
rendemen  gulanya 12%, sedangkan tebu rata-
rata hanya 7%. Gula aren dinilai baik dan dapat 
dijadikan gula kristal yang dapat diekspor.  Dari 
segi kelestarian lingkungan, Tanaman Aren dapat 
tumbuh subur pada lahan marginal di lereng 

gunung atau berbukit-bukit bersama tanaman 
lain.  Oleh karena itu aren mampu menciptakan 
ekologi yang baik sehingga tercipta keseimban-
gan biologi. Di samping itu, karena dia tumbuh 
bersama-sama pohon lain dapat menjadi penahan 
air yang baik dan aren relatif sulit untuk terbakar. 
Berbeda dengan kelapa sawit dan kelapa yang 
membutuhkan kondisi monokultur (Saragih, 
2007). 

Sesuai potensi dan mengingat perkem-
bangan teknologi yang menunjang nilai tambah 
produk nira bagi kepentingan peningkatan 
pendapatan masyarakat, pertimbangkan untuk 
membangun pabrik pengolahan nira secara 
modern, higienis dan ramah lingkungan agar 
dapat menghasilkan produk olahan nira yang 
berkualitas tinggi dan kompetitif dipasar global 
terus dijajaki.  

Usaha masyarakat pengolah nira aren 
secara tradisonal yang selama ini menghasilkan 
produk yang ilegal (cap tikus/minuman tra-
disional) perlu diarahkan untuk menghasilkan 
suatu produk yang dapat diusahakan secara legal 
dan menunjang kehidupan petani aren.  Terkait 
dengan hal tersebut diatas, maka potensi tum-
buhan aren penghasil nira di daerah Halmahera 
Utara perlu dikelola dalam upaya pemberdayaan 
ekonomi masyarakat sekaligus peningkatan 
pendapatan petani aren.  

Sebagai gambaran bentuk pengelolaan 
yang lebih baik, kita dapat melihat  contoh 
Pabrik modern di Tomohon - Sulawesi Utara 
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yang diusahakan Yayasan Masarang.  Pabrik 
ini sekarang sudah mengolah nira menjadi gula 
semut berkualitas tinggi untuk ekspor.  Saat ini  
produksi rata-rata 3,5 ton gula kristal atau gula 
semut per hari.  Dalam meningkatkan pendapatan 
masyarakat pihak pabrik berhubungan dengan 
petani pemasok nira sebanyak 3.500 orang yang 
tersebar di 35  desa di Kota Tomohon. Petani me-
nerima harga jual nira Rp.2.000/liter. Dan ketika 
nira telah diolah menjadi gula semut, petani juga 
memperoleh bagian keuntungan sehingga pabrik 
dan petani sama-sama memperoleh keuntungan 
(Saragih, 2007). 

Terkait dengan hal diatas, untuk dapat 
membangun sebuah pabrik pengolahan nira 
dalam skala tertentu yang berproduksi secara ber-
kesinambungan, selain diperlukan data mengenai 
potensi aren yang tersedia serta kesinambungan 
produksinya, sangat diperlukan juga data kuan-
titatif tentang tenaga kerja pengolah aren yang 
tersedia di wilayah tersebut.

Berdasarkan dasar pemikiran diatas, 
maka dilaksanakan penelitian  untuk menganalisa 
ketersediaan tenaga penyadap aren dalam men-
dukung pengembangan pabrik pengolahan aren  
di  Kabupaten Halmahera Utara.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan
Adapun tujuan penelitian ini adalah se-

bagai berikut :
1. Memperoleh data kuantitatif  tentang tenaga 

kerja aktif penyadap aren di Kabupaten 
Halmahera Utara.

2. Mendapatkan data tenaga kerja penyadap 
aren yang tersedia di desa dalam rangka 
pengembangan industri aren.  

3. Memperoleh gambaran perkiraan jumlah 
tenaga kerja penyadap aren yang dibutuh-
kan jika industri pengolahan  aren dikem-
bangkan sesuai dengan potensi yang terse-
dia di Wilayah Halmahera Utara.

Manfaat
Manfaat yang dapat diambil dari pelaksa-

naan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Sebagai bahan informasi dalam penyusunan 

rencana pengembangan  potensi pertanian 
dan kehutanan khususnya pengembangan 

tanaman  aren di wilayah Halmahera 
Utara

2. Sebagai masukan bagi pihak pengembang,  
terkait rencana  pembangunan pabrik gula 
semut, etanol  maupun produk ikutan lain-
nya di wilayah Halmahera Utara.

METODOLOGI  PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada 3 

Wilayah di Kabupaten Halmahera Utara, mas-
ing-masing adalah pada Wilayah Kao (mencakup 
Desa Gamlaha, Daru, Doro), Wilayah Galela 
(mencakup Desa Tutumaloleo, Togasa, Saluta), 
dan Wilayah Tobelo (mencakup Desa Efi-Efi, 
Gamhoku, Wari).
1. Metode Pengumpulan Data

Data primer adalah jumlah tenaga kerja 
petani aren aktif (penyadap aren) dan tenaga 
kerja siap pakai lainnya, yang dikumpulkan lewat 
wawancara dan pengisian daftar pertanyaan oleh 
petani. Sedangkan untuk data sekunder yang 
digunakan adalah :
 Peta Topografi Propinsi Maluku Utara dan 

Data Citra Satelit Landsat 7 ETM+ 2005 
dengan resolusi spasial (15 x 15) m.

 Data Potensi aren yang didapat dari instansi 
terkait lainnya, yang telah dikelompokan 
atas tingkatan umur, yakni :
a) Pohon produksi, dengan klasifikasi umur  

6 > 15 tahun. Ciri-ciri pohon produksi 
yang digunakan sebagai acuan adalah 
memiliki tinggi bervariasi antara 4–6 
meter (akar-tajuk) dengan diameter an-
tara 40–50 cm dan dalam keadaan berbuah.

b) Pohon siap produksi,  dengan klasifikasi 
umur antara 5-6 tahun. Ciri-ciri pohon 
siap produksi yang digunakan sebagai 
acuan adalah memiliki tinggi bervariasi 
antara 4 – 6 meter (akar-tajuk) dengan 
diameter antara 30 – 40 cm dan dalam 
keadaan belum berbuah.

c) Pohon remaja, dengan klasifikasi umur 
antara 2 – 5 tahun. Ciri-ciri pohon 
remaja yang digunakan sebagai acuan 
adalah memiliki tinggi bervariasi antara 
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1 – 3,5 meter (akar-tajuk) dengan diam-
eter antara 5 – 30 cm.

2. Teknik Pengambilan Sampel
Penelitian ini menggunakan  2 tahap, 

yakni : 
	 Pemanfaatan Data Citra Satelit
 Data Citra satelit digunakan untuk menen-

tukan batas wilayah survei di 3 wilayah di 
Kabupaten Halmahera Utara, (Kao, Galela 
dan Tobelo) serta 3 desa pada tiap wilayah 
untuk pengambilan data jumlah tenaga kerja 
penyadap aren (petani aren), baik yang aktif 
maupun yang siap pakai sesuai kebutuhan 
pengembangan data.

 Survei Lapangan 
 Pengambilan data tenaga kerja penyadap 

aren di lapangan, dilakukan dengan meng-
gunakan Metode Stratified Sampling  
(pengambilan sampel secara bertingkat), 
dimana sampel diambil dari 3 blok desa 
sampel yang telah ditentukan.   Ke-3 blok 
desa yang dipilih adalah pada wilayah Kao, 
Galela dan wilayah Tobelo.  Pemilihan desa 
maupun wilayah didasarkan karakteristik 
wilayah atau rumpun.

3. Metode Pengolahan Data
Untuk data Jumlah Tenaga Kerja Aktif 

dan tenaga kerja siap pakai digunakan analisis 
deskriptif yang didapat dari hasil penjumlahan 
ketiga blok desa di setiap wilayah, maupun 
data ketiga wilayah yang ditentukan sebagai 
sampel.

Sedangkan untuk memprediksikan total 
produksi = jumlah pohon produksi x kemampuan 
produksi rata-rata/hr (ltr).

Total Produksi Q)(∑  = ( ∑ Pohon x Produk-
si rata-rata (O))

Untuk memprediksi kebutuhan tenaga 
kerja per hari yang dibutuhkan jika dikembang-
kan pabrik gula di Halmahera Utara, didapat  
dengan menyesuaikan total produksi nira dengan 
kemampuan kerja penyadap per orang per hari.

Kebutuhan TK TK)(∑  = Total Produksi 
Q)(∑ / (penyadap/orang/hari)

Ketersediaan Tenaga kerja dianalisis 
dengan memperhitungkan Hasil prediksi kebu-

tuhan tenaga kerja penyadap aren dengan Jumlah  
tenaga kerja tersedia saat ini.
Kebutuhan TK  = Hasil Produksi TK - TK 
tersedia

HASIL  DAN  PEMBAHASAN

Potensi Aren
Saat ini baru disadari  bahwa tanaman 

aren ternyata mempunyai potensi yang luar biasa 
besarnya bagi masyarakat baik dari segi ekono-
mi, pemerataan pendapatan, dan penanggulangan 
kemiskinan, serta pelestarian lingkungan. 

Dari segi ekonomi, aren melalui suatu 
proses sangat sederhana menghasilkan nira seb-
agai produk utama yang bisa diproses jadi gula 
merah sebagai  pengganti gula putih dan etanol 
yang sangat penting untuk energi. 

Dari segi kelestarian lingkungan, aren 
tumbuh subur bersama-sama pohon lain dan 
berbeda dengan kelapa sawit dan kelapa yang 
membutuhkan kondisi monokultur. Oleh karena 
itu aren mampu menciptakan ekologi yang baik 
sehingga tercipta keseimbangan biologi. Keung-
gulan lain adalah karena tumbuh bersama-sama 
pohon lain sehingga dapat menjadi penahan air 
yang baik serta aren relatif sulit untuk terbakar.   

Pelaksanaan penelitian mengambil lokasi 
sesuai yang telah ditentukan sejak awal yakni 
potensi seluruh blok/areal sampel. Batas wilayah 
yang disurvei, ditentukan mulai dari wilayah 
Kao Utara sampai Galela Utara. Penentuan ini 
didasarkan pada informasi lapangan  bahwa    
potensi aren ada dalam kelompok tertentu di 
lahan-lahan perkebunan masyarakat maupun 
tersebar pada lahan perkebunan masyarakat  dan  
hutan. Potensi yang ada pada wilayah Kao Barat 
dan Malifut  diabaikan karena pertimbangan  
wilayah tersebut merupakan  kawasan  HPH (PT.
Widuri) dan Industri lainnya  (PT. Nusa Halma-
hera Minerals). Batas areal survei pada masing-
masing wilayah (Kao, Galela dan Tobelo) adalah 
sebagai berikut :
 Wilayah Kao : Desa Gamlaha, Desa Daru 

dan Desa Doro.
 Wilayah Galela : Desa Tutumaloleo, Desa 

Togasa dan Desa Saluta.



44 Jurnal Agroforestri  Volume II Nomor 1 Maret 2007

Ketersediaan Tenaga Penyadap  Dalam Pengembangan Pengolahan Aren  Di  Halmahera Utara

 Wilayah Tobelo : Desa Efi-Efi, Desa Gam-
hoku dan Desa Wari.

Penentuan desa-desa tersebut diatas untuk 
penempatan blok/areal sampel didasarkan pada 
beberapa hal sebagai berikut :
 Tingkat pemanfaatan potensi aren 9 desa 

tersebut cukup tinggi. Hal ini dapat dik-
etahui melalui informasi bahwa hampir 
sebagian basar masyarakat pada desa-desa 
tersebut mata pencahariannya adalah seb-
agai petani aren (penyadap nira).

 Desa-desa tersebut sudah cukup dikenal 
melalui hasil pengolahan potensi aren, 
yaitu: Wilayah Kao (Gamlaha, Daru dan 
Doro sebagai pusat produksi minuman 
beralkohol tradisional/cap tikus), Wilayah 
Tobelo (Efi-Efi, Gamhoku dan Wari yang 
merupakan daerah pengelola nira aren 
untuk menghasilkan minuman beralkohol 
tradisional/cap tikus), dan Wilayah Galela 

(Tutumaloleo, Togasa dan Saluta yang 
merupakan daerah penghasil gula merah di 
wilayah Halmahera Utara).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
jumlah pohon aren riil hasil survei pada ke-3 
wilayah (Kao, Galela dan Tobelo) adalah seb-
agai berikut :  Jumlah potensi aren untuk pohon 
remaja sebanyak 12.562 pohon, pohon siap 
produksi sebanyak  6.898 pohon, pohon produksi 
sabanyak 4.196 pohon.  Dengan demikian, jum-
lah pohon aren riil pada 3 wilayah survei adalah 
23.656 pohon.  Data juga menunjukkan bahwa 
jumlah pohon produktif  pada sampel area Kao 
sebanyak 1022  pohon,  sampel area Tobelo 
sebanyak 1.799 pohon  dan sampel area Galela 
sebanyak 1.375 pohon.  

Berdasarkan potensi aren (tabel 1), maka 
dihitung kesinambungan produksi nira aren 
mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima.  
Hasil hitungan secara rinci dapat dilihat pada 
Tabel 2. 

Sumber :  Litbang Padamara

Tabel 1. Potensi Aren Pada Petakan Sampel Menurut  Klasifikasi Umur

   Sumber : Litbang Padamara

Tabel 2.  Keberlanjutan Produksi Nira  Menurut Wilayah  dan Tahun Produksi
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Hasil hitungan ini merupakan hitungan 
minimum dengan menggunakan kemampuan pe-
nyadapan adalah lebih dari  5 pohon/hari, dengan 
rata-rata produksi nira aren yang dapat dihasilkan 
minimal 100 ltr/hari (> 15 liter/pohon/hari).

Khusus untuk tahun II – tahun V, jumlah 
pohon remaja dibagi menjadi 4 bagian untuk 
tujuan pemerataan produksi tiap tahun. Nilai bagi 
pohon remaja jika desimal dibulatkan ke bawah. 
Total produksi diatas tahun V diperkirakan akan 
meningkat terus karena adanya anakan-anakan 
tumbuhan aren baru yang tumbuh selama 
produksi tahun 0 sampai tahun V. Anakan aren 
baru tersebut berasal dari buah nira (pinoa : nama 
lokal, berwarna kuning) yang jatuh ke tanah dan 
menjadi bibit tumbuhan aren.   Kesinambungan 
Produksi Nira Aren bila diperhitungkan dengan 
menggunakan produksi minimum 15 liter/pohon/
hari dapat diproyeksikan sebagai berikut:

Pada Wilayah Kao, produksi Tahun seka-
rang (tahun 0), terdapat 1.022 pohon produksi, 
maka  jumlah produksi  nira aren yang dapat 
dihasilkan adalah  (1.022 pohon) x 15 ltr/hr = 
15.330 ltr/hr.  Tahun I, diperkirakan terdapat 
2.610 pohon yang akan berproduksi (pohon 
produksi sekarang 1.022 pohon + pohon siap 
produksi 1.588 pohon). Dengan demikian, 
diperkirakan produksi nira aren tahun I adalah 
2.610 pohon x 15 liter/hari =  39.150 ltr/hr. 
Tahun II, total produksi yang dihasilkan oleh 
3.840/4 pohon remaja + produksi tahun I adalah  
(959 pohon x 15 ltr/hr) + 39.150 ltr/hr = 53.535  
ltr/hr.  Tahun III, total produksi yang dihasilkan 
oleh 3.840/4 pohon  remaja + produksi  tahun  II  
adalah  (959  pohon  x 15  ltr/hr) + 53.550 ltr/hr 
= 67.920  ltr/hr.  Tahun IV, total produksi yang 
dihasilkan oleh 3.840/4 pohon remaja + produksi 
tahun III adalah  (959 pohon x 15 ltr/hr) + 67.950 
ltr/hr = 82.305 ltr/hr.   Tahun V, total produksi 
yang  dihasilkan oleh  3.840/4  pohon  remaja + 
produksi  tahun  I adalah  (959 pohon x 15 ltr/hr) 
+ 82.350 ltr/hr = 96.690  ltr/hr.

Produksi pada Wilayah Tobelo, Tahun 
sekarang (tahun 0), terdapat 1.799 pohon 
produksi, maka jumlah produksi  nira  aren 
yang dapat dihasilkan adalah (1.799 pohon) x 
15 ltr/hr = 26.985 ltr/hr.  Tahun I, diperkirakan 
terdapat 4.058 pohon yang akan berproduksi 
(pohon produksi sekarang 1.799 pohon + pohon 

siap produksi 2.259 pohon). Dengan demikian, 
diperkirakan produksi nira aren tahun I adalah 
4.058 pohon x 15 liter/hari = 60.870 ltr/hr.  
Tahun II, total produksi yang dihasilkan oleh 
3.471/4 pohon remaja + produksi tahun I adalah  
(866 pohon x 15 ltr/hr) + 60.870 ltr/hr = 73.860  
ltr/hr. Tahun III, total produksi  yang  dihasilkan  
oleh  3.840/4 pohon remaja + produksi  tahun  II  
adalah  (866 pohon x 15 ltr/hr) + 73.860 ltr/hr 
= 86.850  ltr/hr. Tahun IV, total produksi yang 
dihasilkan oleh 3.840/4 pohon remaja + produksi 
tahun III adalah  (866 pohon x 15 ltr/hr) + 86.850 
ltr/hr = 99.840  ltr/hr.  Tahun V, total produksi 
yang  dihasilkan  oleh 3.840/4 pohon remaja + 
produksi  tahun  I adalah  (866 pohon x 15 ltr/hr) 
+ 99.840 ltr/hr = 112.830  ltr/hr.

Sedangkan pada Wilayah Galela, produk-
si Tahun sekarang (tahun 0), terdapat 1.375 
pohon produksi, maka jumlah produksi nira aren 
yang dapat dihasilkan adalah (1.375 pohon) x 
15 ltr/hr = 20.625 ltr/hr.  Tahun I, diperkirakan 
terdapat 4.426 pohon yang akan berproduksi 
(pohon produksi sekarang 1.375 pohon + pohon 
siap produksi 3.051 pohon). Dengan demikian, 
diperkirakan produksi nira aren tahun I adalah 
4.426 pohon  x 15 ltr/hr = 66.390 ltr/hr.  Tahun 
II, total produksi yang dihasilkan oleh 3.471/4 
pohon remaja + produksi tahun I adalah  (1.312 
pohon x 15 ltr/hr) + 66.390 ltr/hr = 86.070  ltr/
hr.  Tahun III, total produksi yang dihasilkan    
oleh 3.840/4 pohon remaja + produksi  tahun II 
adalah  (1.312 pohon x 15 ltr/hr) + 86.070 ltr/hr 
= 105.750  ltr/hr.  Tahun IV, total produksi yang 
dihasilkan oleh 3.840/4 pohon remaja + produksi 
tahun III adalah  (1.312 pohon x 15 ltr/hr) + 
105.750 ltr/hr = 125.430 ltr/hr.  Tahun V, total 
produksi yang dihasilkan oleh 3.840/4 pohon 
remaja + produksi tahun IV adalah  (1.312 pohon 
x 15 ltr/hr) + 125.430 ltr/hr = 145.110  ltr/hr.

Tenaga Kerja
Hasil penelitian menunjukkan data ten-

tang  tenaga kerja penyadap aren yang tersedia 
di ketiga wilayah sampel, masing-masing untuk 
Wilayah Kao sebanyak 409 orang, Wilayah 
Tobelo 215 orang dan Wilayah Galela sebanyak 
382 orang.  Data penyadap nira aren menurut 
Wilayah dan desa secara detail ditampilkan 
pada tabel 3.
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Tabel 3.   Jumlah Tenaga Kerja Penyadap Aren di Halmahera Utara Menurut Wilayah Sampel

     Sumber : Data Hasil Olahan
Jumlah tenaga kerja penyadap aren yang 

tersedia dikelompokkan menjadi tenaga kerja 
aktif  dan tenaga kerja siap pakai.  Tenaga aktif 
disini adalah tenaga kerja yang saat ini telah 
melakukan aktifitas penyadapan nira aren un-
tuk diolah lebih lanjut  dan melaksanakannya 
sebagai pekerjaan utama atau sebagai sumber 
pendapatan keluarga.  Jumlah tenaga aktif  untuk 
Wilayah Kao  sebanyak  147 orang, Wilayah 
Tobelo sebanyak 85 orang dan Wilayah Galela 
132 orang.  Sedangkan  tenaga kerja  siap pakai 
adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian atau 
ketrampilan untuk menyadap nira aren namun 
sampai saat ini belum melakukan penyadapan 
secara rutin atau belum menjadikan nira aren 
sebagai sumber pendapatan.  Tenaga siap pakai 
adalah bagian dari tenaga penyadap yang terse-
dia di desa dan dapat dilibatkan sewaktu-waktu 

bila pemikiran pembangunan pabrik gula aren 
jadi direalisasikan. Sesuai data hasil penelitian,  
jumlah tenaga siap pakai menurut wilayah adalah 
sebagai berikut : Wilayah Kao sebanyak 262 
orang, Wilayah Tobelo 130 orang dan wilayah 
Galela sebanyak 250 orang.

Data jumlah potensi yang ada kemudian 
diperhitungkan dengan kemampuan penyadapan 
petani, dengan asumsi kemampuan penyadapan 
adalah lebih dari  5 pohon/hari, dengan rata-rata 
produksi nira aren yang dapat dihasilkan minimal 
100 ltr/hari (> 15 liter/pohon/hari), maka didapat 
hasil prediksi kebutuhan petani penyadap baik 
pada tahun I  sampai dengan kurun waktu 5 tahun 
ke depan setelah pembukaan pabrik pengolahan.  
Secara detail data kebutuhan petani penyadap 
untuk tahun I ditampilkan pada tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Prediksi Kebutuhan Tenaga Kerja Penyadap Aren Menurut  Wilayah. 

Sumber : Data olahan
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Berdasarkan hasil perhitungan, maka 
kebutuhan tenaga penyadap aren  sesuai wilayah 
adalah sebagai berikut :
 Wilayah  Kao untuk tahun I dibutuhkan 392 

orang, dan sampai tahun V akan dibutuhkan 
967 orang tenaga penyadap

 Wilayah Tobelo untuk tahun I dibutuhkan 
422 orang, dan sampai tahun V akan dibu-
tuhkan 1.061 orang tenaga penyadap

 Wilayah Galela  untuk yahun I dibutuhkan 
664 orang, dan sampai tahun V akan dibu-
tuhkan 918 orang. 

Pertumbuhan jumlah tenaga penyadap 
dari tahun I ke tahun berikutnya sampai dengan 
tahun V terjadi karena makin bertambahnya 
jumlah pohon produktif yang  tentunya akan akan 
diikuti dengan meningkatnya potensi nira aren 
yang diproduksi. Hasil prediksi tenaga penyadap 
yang dibutuhkan untuk tahun I sesuai data pada 
tabel  4 bila dianalisis terhadap jumlah tenaga 
penyadap yang tersedia saat ini,  maka didapat 
angka ketersediaan tenaga kerja penyadap untuk 
tahun pertama seperti yang ditampilkan pada 
tabel 5.

Tabel 5.  Ketersediaan  Tenaga Kerja penyadap Aren untuk tahun I

   Sumber : data olahan
Berdasarkan data pada tabel 5, maka 

dapat diuraikan sebagai berikut :
 Pada Wilayah Kao, Desa Daru mengalami 

kekurangan 4 orang tenaga  penyadap, Desa 
Doro  mengalami kekurangan 64 tenaga 
penyadap, sedangkan Desa Gamlaha se-
baliknya mengalami kelebihan 85 tenaga 
penyadap.  Secara keseluruhan di wilayah 
Kao mengalami kelebihan tenaga penyadap 
sejumlah 17 orang.

 Pada Wilayah Tobelo,  Desa  Efi-Efi mengal-
ami kekurangan 64 orang tenaga penyadap, 
Desa Gamhoku mengalami kekurangan 18 
tenaga penyadap, sedangkan Desa Wari  
mengalami kekurangan 125 orang tenaga 
penyadap.  Secara keseluruhan di wilayah 

Tobelo mengalami kekurangan  394 orang 
tenaga penyadap

 Wilayah Galela, Desa Tutumaloleo  men-
galami kelebihan tenaga penyadap 29 orang, 
Desa Togasa kekurangan 192 orang tenaga 
penyadap, dan Desa Saluta kekurangan 119 
orang tenaga penyadap.  Secara keseluruhan  
wilayah Galela mengalami kekurangan  282  
orang tenaga penyadap.

Berdasarkan data diatas maka dapat dia-
sumsikan bahwa bila pengembangan pabrik  gula 
direalisasikan maka akan ada kebutuhan tenaga 
kerja yang meningkat cukup besar, yang tentunya 
akan menjadi peluang lapangan kerja baru bagi 
masyarakat sehingga  meningkatkan pendapatan 
sekaligus membantu pemerintah di daerah dalam 
mengurangi angka pengangguran.
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Ketersediaan Tenaga Penyadap  Dalam Pengembangan Pengolahan Aren  Di  Halmahera Utara

PENUTUP

Kesimpulan
1. Potensi tenaga kerja aktif untuk Wilayah 

Kao adalah 147 orang, Wilayah Tobelo 85 
orang dan Wilayah Galela 132 orang.

2. Potensi  tenaga kerja tersedia  untuk wilayah 
Kao adalah 409 orang, Tobelo 215 orang 
sedangkan Galela sebanyak 382 orang.

3. Potensi aren tersedia, pada tahun pertama 
saja akan membutuhkan tenaga penyadap 
mencapai 1.665 orang dengan perhitungan 
kemampuan mengelola 100 liter / penyadap/ 
hari  atau dengan hasil nira kurang lebih  
16.641 liter / hari
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