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1. Judul : IbM  Kelompok Petani  Buah Mahkota 
Dewa 

2. Unit Lembaga Pengusul : Jurusan Agroteknologi,  
Fakultas Pertanian UMY 

3. Ketua Tim Pengusul   
 a. Nama Lengkap : Ir. Agus Nugroho S, MP 
 b. Jenis Kelamin : Laki-Laki 
 c. NIDN : 0531086801 
 d. Pangkat/Golongan : Penata / III d 
 e. Jabatan : Lektor kepala 

 f. Alamat Kantor : Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan 
Bantul  

 g. Telp/Faks/E-Mail : Telp. (0274) 387656 ext.202, Faks. 
(0274) 387646 

 h. Alamat Rumah : Kembangarum XIV, Turi, Sleman, 
Yogyakarta  

 i. Telp/Faks/E-Mail : Telp. (0274) 4461512, 08157988847  
email: agus_enes@yahoo.com 

4. Jumlah Anggota Tim 
Pengusul  

: 2 orang 

5. Rencana belanja total   
  Dikti : Rp. 45.000.000 
  Perguruan Tinggi : - 
  Kredit Usaha : - 
  Sumber lain : - 

6. Belanja Tahun I   
  Dikti : Rp. 45.000.000 
  Perguruan Tinggi : - 

7. Tahun Pelaksanaan : 2012  
 
 

Yogyakarta, Desember 2012 
Mengetahui, 
Dekan,       Ketua Tim Pengusul, 
 
 
 
Ir.Sarjiyah, MS      Ir. Agus Nugroho S., MP 
NIDN. 0018096102     NIDN. 0531086801 
 

Menyetujui 
Ketua LP3M UMY 

 
 
 

Dr. Mukti Fajar N.D., SH.MHum. 
NIDN. 0529096801 
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 Mitra Kegiatan : Kelompok Masyarakat 
 Jumlah Mitra : 2 usaha 

60 orang 
 Pendidikan Mitra : SMA : 5 orang 

SMP : 15 orang 
SD : 27 orang  
Tidak Berpendidikan : 13 orang 

 Persoalan Mitra : Teknologi  
 Status Sosial Mitra : Kelompok Tani 
Lokasi 
 Jarak PT ke Lokasi Mitra : 40 km 
 Sarana Transportasi : Angkutan umum 
 Sarana Komunikasi : telepon  
Identitas Tim IbM 
 Jumlah Dosen : 3 orang 
 Jumlah Mahasiswa  : 3 orang 
 Gelar Akademik Tim : S2 : 3 orang 
 Gender : Laki-laki : 2 orang 

Perempuan : 1 orang 
 Prodi/Fakultas/Sekolah : Fak. Pertanian : 2 orang 

Fak. Teknik : 1 orang 
Aktivitas IbM 
 Metode Pelaksanaan 

Kegiatan 
:  Penyuluhan/Penyadaran 

Penyuluhan bertujuan untuk memperbaiki 
teknologi budidaya dan paska panen buah 
mahkota dewa, serta meningkatkan 
kapasitas produksi dengan memanfaatkan 
alat perajang dan mesin pengering buah 

 Rancang Bangun 
Rancang bangun dilakukan untuk 
membuat alat perajang dan mesin 
pengering buah 

 Pelatihan Produksi 
Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan 
ketrampilan petani dalam memanfaatkan 
alat perajang dan mesin pengering buah 
agar kapasitas produksi meningkat 

 Pendampingan 
Pendampingan dilakukan untuk 
meningkatkan efektivitas pemanfaatan 
alat baik untuk perajanangan buah 
maupun pengeringan buah hasil rajangan 

 Waktu Efektif Pelaksanaan : 5 bulan 
Evaluasi Kegiatan  
 Keberhasilan : Berhasil 

Kelompok petani memberikan tanggapan 
yang baik kegiatan pengabdian yang 
dilakukan dengan memberikan informasi 
kondisi terakhir di lapangan, memfasilitasi 
pertemuan dan pelatihan, serta 
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memanfaatkan hibah alat untuk 
meningkatkan kapasitas produksinya 

Indikator Keberhasilan 
 Keberlanjutan Kegiatan di 

Mitra 
: Berlanjut 

Kegiatan pengabdian sudah terlaksana, 
antara lain : 
 Penyuluhan  

Materi penyuluhan adalah prospek 
pengembangan tanaman mahkota dewa 
dan serta perlunya peningkatan kapasitas 
produksi mendasarkan pada masih 
terbukanya peluang untuk memasok 
produk petani ke industri pengolahan  the 
mahkota dewa. Materi penyuluhan 
disampaikan oleh nara sumber dari UMY 
dan informasi dari PT Salama Nusantara 
yang selama ini bekerjasama dengan 
kelompok petani menampung produk 
mahkota dewa.  

 Produksi alat perajang dan alat pengering 
buah  
Rancang bangun dan proses pembuatan 
alat perajang buah mahkota dewa 
dilakukan oleh Lab. Manufaktur UMY, 
dan sebagai pembanding diusahakan alat 
perajang buatan CV Galeri Mandiri 
Utama, Malang. Alat pengering buah 
mahkota dewa diproduksi sepenuhnya 
oleh Lab. Manufaktur UMY 

 Pelatihan penggunaan alat 
Pelatihan penggunaan alat baik alat 
perajang dan alat pengering buah 
dilakukan di lokasi mitra dan diikuti oleh 
anggota kelompok petani. Dalam 
pelatihan langsung disampaikan oleh nara 
sumber dan teknisi dari UMY, serta 
dihadiri oleh PT. Salama Nusantara 
sebagai pengguna produk mahkota dewa 
dari petani. 

 Penyempurnaan alat perajang buah 
Dari hasil pelatihan yang dilakukan ada 
beberapa masukan yang kemudian 
digunakan untuk menyempurnakan 
peralatan terutama untuk alat perajang 
buah. Penyempurnaan alat dilakukan di 
Lab. Manufaktur UMY. 

 Pendampingan penggunaan alat 
Pendampingan penggunaan alat dilakukan 
dengan tujuan agar alat yang sudah 
dihibahkan dapat dimanfaatkan dengan 
optimal untuk meningkatkan kinerja 
petani. 
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 Kapasitas Produksi :  Sebelum : 60-70 kg/hari/kelompok 
Perajangan buah mahlota dewa dilakukan 
secara manual oleh ibu-ibu dalam sebuah 
kelompok. Buah diperoleh dari kebun atau 
jika hasil dari kebun sedikit petani 
membeli dari masyarakat di pasar. 
Kemampuan kelompok petani yang terdiri 
dari 10-15 orang setiap harinya adalah 60-
70 kg. 

 Setelah IbM : 20 kg/jam  200 kg/hari 
Alat perajang dapat bekerja jauh lebih 
cepat dibanding cara perajangan secara 
manual. Alat perajang dibuat dengan 
tenaga mekanik dan elektrik dengan 
kapasitas perajangan dapat mencapai 15-
20 kg/jam. Dengan demikian kemampuan 
perajangan setiap harinya tergantung lama 
mesin perajang beroperasi. 

 Omzet per bulan :  Sebelum  
Buah mahkota dewa yang sudah dirajang, 
selanjutnya dikeringkan dengan dijemur di 
bawah sinar matahari. Dari sekitar 60-70 
kg buah rajangan dapat dihasilkan 10-15 
kg buah rajangan kering. Dengan harga 
buah mahkota dewa kering Rp. 1.300/kg 
maka omzet petani setiap bulannya 
berkisar  

 Setelah IbM :  
Dengan memanfaatkan alat perajang buah, 
kapasitas produksi perajangan buah 
mahkota dapat mencapai 200 kg/hari. 
Setelah dikeringkan dapat menghasilkan 
50 kg buah mahkota dewa kering. Jika 
harga buah mahkota dewa kering Rp. 
1.300/kg maka omzet petani setiap 
bulannya berkisar Rp. …….. meningkat 5 
kali dibanding jika dilakukan secara 
manual. Namun omzet ini dapat tidak 
setinggi ini karena sangat tergantung pada 
ketersediaan bahan baku (buah mahkota 
dewa segar) yang dihasilkan atau ada di 
pasaran. 
 

 Persoalan Masyarakat 
Mitra 

:  Sebelum  
Terbatasnya kapasitas  dan kualitas hasil 
perajangan buah mahkota dewa yang 
dihasilkan akibat proses perajangan yang 
masih manual menggunakan pisau dapur 
stainless biasa, serta belum terpenuhinya 
buah mahkota dewa kering secara 
maksimal dan tepat waktu jika terjadi  
musim  hujan, karena proses pengeringan 
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hanya mengandalkan sinar matahari 
 Setelah IbM  

Dengan kapasitas perajangan buah 
mahkota dewa yang lebih cepat maka 
dibutuhkan bahan baku yang lebih 
banyak. Ketersediaan bahan baku buah 
mahkota dewa segar baik dari hasil kebun 
sendiri atau dari pasar dapat menjadi 
kendala 

Biaya Program  
 DIPA DIT. LITABMAS : Rp. 45.000.000 
 SUMBER LAIN : - 
Likuiditas Dana Program 
 Tahapan Pencairan dana : mendukung kegiatan di lapangan 
 Jumlah dana : diterima 70% 
Kontribusi Mitra 
 Peran Serta Mitra Dalam 

Kegiatan 
:  aktif sebagai penerima program 

 
 menyediakan bahan yang diperlukan 

 Peranan Mitra :  objek di lapangan  
 berperan dalam menetapkan teknis 

pelaksanaan 
Keberlanjutan  
 Alasan kelanjutan Kegiatan 

Mitra 
: keputusan bersama 

Usul Penyempurnaan Program IbM  
 Model Usaha Kegiatan :  Pengembangan tanaman (intensifikasi dan 

ekstensifikasi) 
 Pendampingan 
 Studi banding 

 Anggaran Biaya : - 
 Lain-lain : - 
Dokumentasi 
 Produk/kegiatan yang 

dinilai bermanfaat dari 
berbagai perspektif 

:  Alat perajang, akan sangat membantu 
kinerja petani karena akan dapat 
meningkatkan kapasitas produksi dan 
kualitas produk yang dihasilkan 

 Alat pengering (oven), akan sangat 
membantu petani karena akan dapat 
mengatasi masalah cuaca yang tidak 
mendukung, proses pengeringan akan 
tetap dapat dilakukan meskipun dalam 
keadaan mendung atau hujan 

 Potret permasalahan lain 
yang terekam 

:  Tanaman mahkota dewa banyak terserang 
hama yang memakan daun sehingga hasil 
tanaman mengalami penurunan bahkan 
beberapa tanaman mengalami kematian. 
Hal dapat berdampak pada penurunan 
ketersediaan bahan baku buah mahkota 
dewa 

 Ketersediaan buah mahkota dewa belum 
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mencukupi kebutuhan industri teh 
mahkota dewa karena populasi tanaman 
yang terbatas, sehingga harus 
mendatangkan dari beberapa daerah 
lainnya di wilayah Kulonprogo 

 Petani belum menikmati nilai tambah 
yang tinggi karena aktivitas petani hanya 
sampai pada penyediaan bahan baku 
pembuatan teh, sedangkan nilai tambah 
teh mahkota dewa menjadi milik 
pengusaha/ industri 
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Dokumentasi Kegiatan  
 
Observasi di Kelompok Petani Buah Mahkota Dewa  
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Penyuluhan Pengelolaan Mahkota Dewa 
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Penyiapan Alat Pengering (Oven) 
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Pelatihan Alat Perajang (produksi Malang) 
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Pelatihan Alat Perajang ke Petani 
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Penyempurnaan Alat Perajang di Lab. Manufaktur UMY 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  


