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DAlAm kEgIATAN SupERVISI pANEN, kARyAwAN kEbuN AcAp DIREpoTkAN 
DENgAN bERbAgAI ToolS yANg bERAgAm, SEpERTI kApAk, pARANg DAN 
gANcu. guNA mEmpERmuDAh kEgIATAN SupERVISI pANEN, muNcul INoVASI 
SEDERhANA bERupA kApAk gANcu, SATu ToolS DENgAN bERAgAm fuNgSI.

kaPak ganCu, Satu alat 
dEngan manfaat ganda
Muhammad Ramadan Pohan
Manager Teknik PT USTP

InoVaSI SEdERhana untuk mEnIngkatkan kualItaS SuPERVISI PanEn

Untuk menghasilkan CPO 
dengan rendemen yang 
tinggi, ada mata rantai yang 
harus dikontrol dengan 
baik di perkebunan kelapa 

sawit. Mata rantai ini adalah, POTONG, 
ANGKUT, dan OLAH.

Potong dilakukan oleh pemanen. 
Angkut dilakukan oleh Dump Truck / 
Tracktor. Dan Olah dilakukan di PKS 
(Pabrik Kelapa Sawit). Semua proses ini 
berpotensi untuk menghasilkan CPO 
berkualitas baik, apabila bisa dilakukan 
pada hari yang sama. Jika waktu proses 
panen lebih lama mulai dari kegiatan 
potong hingga olah,  maka akan 
menyebabkan tingkat keasaman (FFA) 
CPO semakin meningkat tinggi. Tentu 
saja kejadian seperti ini harus dihindari.

Lantas, disamping proses panen 
diatas, tingkat kualitas TBS yang akan 
dikirim ke pabrik juga memiliki peranan 
penting dalam menentukan tinggi/
rendahnya kualitas CPO. Dalam standar 
yang umum, TBS yang dikirim harus 
memiliki kematangan yang cukup (tidak 
mentah dan tidak overripe). Tangkai TBS 
dipastikan sudah terpotong agar tidak 
terbawa ke pabrik (tidak ada tangkai 
panjang). 

Supervisi Panen
Memastikan kualitas TBS yang akan 

dikirim dari blok, menjadi salah satu 
tujuan utama dari supervisi panen. Bila 
dijabarkan lebih jauh, supervisi panen  
dilakukan untuk memastikan beberapa 
hal diantaranya pertama, mencegah 
TBS mentah terpanen. Apabila terlanjur 
terpotong, dicegah agar tidak terangkut 
ke pabrik.

Kedua, mencegah TBS overripe 
(janjang kosong) yang terpanen agar tidak 
terangkut ke pabrik, ketiga, memastikan 

pemotongan tangkai TBS dilakukan 
di blok agar tidak ada tangkai panjang 
terkirim ke pabrik,

Dan keempat, memastikan brondolan 
yang berada di piringan terangkut 
semuanya ke Tempat Pengumpulan Hasil 
(TPH). Serta memastikan berondolan 
yang sudah di TPH terangkut semuanya 
ke pabrik.

Supervisi panen ini secara rutin 
dilakukan langsung pada 3 tingkatan. 
Pertama, Mandor Panen. Kedua, Senior 
Mandor Panen (Mandor Satu). Dan 
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kemudian yang terakhir supervisi pada 
tingkat Asisten Afdeling (Divisi). Secara 
tidak rutin, tentu saja dilakukan juga oleh 
Asisten Kepala (Askep), Estate Manager 
bahkan sampai General Manager (GM).

Alat yang sering dijumpai dan 
digunakan pada supervisi panen biasanya 
adalah, Kampak, Parang dan Gancu. 
Sayangnya, alat-alat ini hanya berfungsi 
sendiri-sendiri dan terpisah. 

Misalnya Kapak dan Parang untuk 
memotong, Gancu untuk mengait/
mengais. Untuk itu biasanya para 
karyawan membawa alat-alat tersebut 
secara terpisah. Tentu saja cara demikian 
terbilang cukup  merepotkan dalam 

kegiatan supervisi panen.
Atas dasar itulah, maka dibutuhkan 

satu inovasi untuk memudahkan dalam 
proses sepervisi panen, maka lahirlah 
inovasi sederhana ini yang disebut Kapak 
Gancu. Awal Ide ini berasal dari pimpinan 
kami di kebun tempat saya bekerja, Bapak 
Riodyxman Sagala. 

Tujuan pembuatannya adalah guna 
menciptakan sebuah tool yang bisa 
merangkum semua kekurangan alat-
alat supervisi panen tersebut, sehingga 
bermuara pada peningkatan kualitas 
supervisi panen.

Metode Pembuatan
Cara membuat Kapak Gancu sangat 

mudah. Material yang digunakan pun 
bisa diambil dari material-material bekas. 
Namun pastikan anda mempunya tukang 
las yang cukup baik agar hasilnya bisa 
maksimal.

Tiang/gagang kapak gancu dibuat 
dari pipa besi berdiameter ½”. Panjang 
bisa menyesuaikan dengan keinginan 
masing-masing atau sesuai kebutuhan. 
Lantaran Kapak Gancu ini di setting 
untuk bisa diletakkan pada sisi motor 
(antara foot step belakang dan  jok), maka 
pembuatan Kapak Gancu ini digunakan 
panjang sekitar 70 cm. Dengan ukuran 
panjang Kapak Gancu 70 cm, dalam 
pengoperasiannya pun nampak sudah 
cukup nyaman untuk memotong tangkai 
panjang dan memilah-milah jangjang 
busuk/mentah di TPH.

Lantas, mata kapak bisa dibuat dari 
potongan spring dump truck. Dipotong 
menggunakan las asetelin menyerupai 
mata kapak yang umum digunakan, 
kemudian dipanaskan agar bisa mudah 

dipukul/ditumbuk untuk selanjutnya 
dibentuk. Setelah mata kapak jadi, 
kemudian ditajamkan menggunakan 
gerinda. Setelah itu barulah mata kapak di 
las pada gagang pipa besi.

Pada sisi yang berlawanan, dibuat 
mata gancu menggunakan besi beton 
polos. Ukuran digunakan besi berdiameter 
10 mm. Besi dipotong bisa dibuat dengan 
panjang sesuai keinginan. Setelah itu 
di bengkokkan menyerupai taji ayam. 
Selanjutnya di las pada sisi berlawanan 
dengan mata kampak.

Dikarenakan pada dua sisi Kapak 
gancu ini memiliki sisi yang tajam, 
maka dalam pengoperasiannya para 
pengguna harus tetap memerhatikan 
faktor keamanan supaya alat tersebut bisa 
digunakan secara maksimal. 

Untuk keamanan, bisa juga dibuatkan 
pengaman berbentuk sarung untuk mata 
kampak, sehingga menghilangkan resiko 
tergores pada saat Kapak Gancu tidak 
digunakan. 

Termasuk ketika akan dibawa dan 
diletakan pada sisi samping sepeda motor 
bisa terasa lebih aman. Untuk keamanan 
gagang kapak gancu bisa juga dililit 
menggunakan karet ban dalam, sehingga 
tidak licin dalam penggunaannya.

Nah, demikian proses pembuatan 
Kapak Gancu sebagai salah satu alat 
dalam kegiatan supervisi panen. Inovasi 
ini memang sederhana namun memiliki 
nilai guna yang sangat tinggi dalam 
meningkatkan kualitas supervisi panen 
di perkebunan kelapa sawit bukan? Jadi 
tunggu apa lagi, coba dan praktikan 
di kebun masing-masing, selamat 
mencoba! 
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