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InfoSAWIT, JAKARTA  — Sektor 
pertanian mempunyai peranan 
yang cukup penting dalam kegiatan 
perekonomian di Indonesia, hal 
ini dapat dilihat dari kontribusinya 
terhadap Produk Domestik Bruto 
(PDB) yang cukup besar yaitu sekitar 
13,28 persen pada tahun 2021 atau 
merupakan urutan kedua setelah 
sektor Industri Pengolahan sebanyak 
19,25 persen.

Salah satu subsektor yang cukup 
besar potensinya adalah subsektor 
perkebunan. Kontribusi subsektor 
perkebunan tahun 2021 yaitu sebesar 
3,94 persen terhadap total PDB 
dan 29,67 persen terhadap sektor 
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 
atau merupakan urutan pertama pada 
sektor tersebut.

Kelapa sawit merupakan salah satu 
komoditas hasil perkebunan yang 
mempunyai peran cukup penting 
dalam kegiatan perekonomian di 
Indonesia karena kemampuannya 
menghasilkan minyak nabati yang 

<< back to cover >><< back to cover >>

banyak dibutuhkan oleh sektor 
industri. Sifatnya yang tahan 
oksidasi dengan tekanan tinggi dan 
kemampuannya melarutkan bahan 
kimia yang tidak larut oleh bahan 
pelarut lainnya, serta daya melapis 
yang tinggi membuat minyak kelapa 
sawit dapat digunakan untuk beragam 
peruntukan, diantaranya yaitu untuk 
minyak masak, minyak industri, 
maupun bahan bakar (biodiesel).

Pertumbuhan perkebunan kelapa 
sawit dari tahun ketahun pun terus 
bertumbuh, merujuk data dari 
Buku Statistik Perkebunan Kelapa 
Sawit yang diterbitkan Badan Pusat 
Statistik (BPS) Indonesia, sampai 
tahun 2021 produksi minyak sawit 
mentah mencapai 45,1 juta ton, 
dimana sekitar 61% berasal dari 
perkebunan besar kelapa sawit 
nasional atau sebanyak 27,4 juta ton, 
lantas disusul  perkebunan kelapa 
sawit rakyat yang menghasilkan 15,5 
juta ton atau sekitar 34%, terakhir 
sejumlah 2,2 juta ton berasal dari 

perkebunan sawit negara atau dengan 
pangsa produksi sebanyak 5%.

Sementara itu jika merujuk 
provinsi dengan produksi CPO 
tertinggi maka dilansir InfoSAWIT 
dari Buku Statistik Perkebunan 
Kelapa Sawit, Provinsi Riau 
menempati posisi pertama dengan 
persentase produksi CPO sekitar 
20% dari total produksi CPO 
nasional, atau sebanyak 9 juta ton.

Disusul posisi kedua terdapat 
Provinsi Kalimantan Tengah, dengan 
produksi CPO sebanyak 7,2 juta ton 
atau sekitar 16% dari total produksi 
CPO nasional, lantas posisi ketiga 
dan keempat ditempati Provinsi 
Sumatera Utara dan Kalimantan Barat, 
produksi CPO masing-masing provinsi 
tersebut mencapai 5,4  juta ton atau 
sekitar 12%. Nah, untuk posisi kelima 
ditempati Provinsi Kalimantan Timur 
yang mencapai 3,6 juta ton.

Merujuk informasi dari BPS 
Indonesia, data luas areal dan 
produksi perkebunan besar negara 

Utama

5 PROVINSI DENGAN
PRODUKSI CPO TERTINGGI

DI INDONESIA
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dan swasta diperoleh dari hasil 
Survei Perusahaan Perkebunan 
yang dilakukan dengan pencacahan 
secara lengkap terhadap seluruh 
administratur perusahaan perkebunan 
di seluruh Indonesia. Pada tahun 2019, 
cakupan administratur perusahaan 
kelapa sawit sebesar 2.044 
administratur.

Perubahan cakupan administratur 
perusahaan kelapa sawit 
menyebabkan series data sebelum 
tahun 2018 tidak dapat dibandingkan 
dengan data tahun selanjutnya. Selain 
perubahan cakupan administratur, 
mulai tahun 2019 diimplementasikan 
sistem baru yaitu SEDAPP Online 
yang  merupakan aplikasi untuk 
pelaporan data perusahaan 
perkebunan secara mandiri (Self 
Enumeration). Perusahaan yang belum 
melaporkan data secara mandiri, 
pengumpulan data dilakukan dengan 
cara wawancara langsung oleh 
petugas BPS ke kantor administratur, 
lalu data diolah dengan aplikasi SKB 
Online berbasis web.

"Pada tahun 2020 dan 2021, 
cakupan perusahaan yang melakukan 
self enumeration mengalami 
peningkatan dibanding 2019. 
Berdasarkan status angka, data luas 
dan produksi tahun 2020 merupakan 
angka tetap. Sementara data luas dan 
produksi tahun 2021 berstatus angka 
sementara," demikian catat pihak BPS 
dalam laporannya.. 

Bupati Sijunjung Resmikan 
Pabrik Sawit PT SMP, Berharap 
Banyak Serap Tenaga Kerja

Bupati Sijunjung, Benny Dwifa 
Yuswir, meresmikan Pabrik kelapa sawit 
milik PT Surya Makmur Perkasa (SMP) 

(PAD) dan tandan buah segar (TBS) 
milik petani bisa tertampung,” ujarnya 
seperti dilansir Petisi.co.

Lebih lanjut Benny menyadari 
bahwa, saat ini ketersediaan lahan 
perkebunan sawit di Kabupaten 
Sijunjung sangat luas, namun jumlah 
pabrik kelapa sawitnya masih terbatas. 
Berdirinya PKS baru ini diharapkan 
mampu mengolah hasil produksi selain 
kebun mereka sendiri dan juga dari 
kebun  sawit masyarakat.

“Saat  ini sudah dua unit PKS baru 
dibangun di Kabupaten Sijunjung  
kapasitas 30 ton dan 45 ton per jam. 
Sehingga saat ini sudah ada 3 unit 
PKS di wilayah kita . Kita ketahui 
permintaan komoditas crude palm oil 
(CPO) terus mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahun sehingga 
dibutuhkan pabrik sawit yang banyak,” 
katanya.

Sementara Direktur Utama PT 
SMP, Hartanto mengungkapkan, 
dengan beroperasinya pabrik ini 
diharapkan roda perekonomian 
dapat tumbuh dengan cepat. “Kami 
juga berkomitmen akan menyalurkan 
investasi sosial dari dana CSR untuk 
pemberdayaan ekonomi masyarakat 
sekitar perusahaan,” tandas 
Hartanto..  q T2
Berita Lengkap : www.infosawit.com

Pada Minggu (15/1/2023), berlokasi 
di  Banjar Tengah Nagari Aie Amo, 
Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten 
Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Benny 
mengungkapkan, pabrik kelapa 
sawit yang baru diresmikan tersebut 
berkapasitas 45 ton tandan buah segar 
(TBS) Sawit/jam, dan dengan adanya 
pabrik kelapa sawit ini dirinya berharap 
bisa banyak menyerap tenaga kerja 
lokal terutama masyarakat wilayah 
Kamang Baru dan sekitarnya.

Bagi Benny kehadiran 
PKS PT SMP diharapakn bisa 
memberikan  berdampak positif 
bagi pertumbuhan ekonomi 
masyarakat dan secara signifikan 
dapat meningkatkan perekonomian 
masyarakat. “Selain terbukanya 
lapangan pekerjaan juga dapat 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

“Saat  ini sudah dua unit 
PKS baru dibangun di 
Kabupaten Sijunjung  

kapasitas 30 ton dan 45 
ton per jam. Sehingga 

saat ini sudah ada 3 unit 
PKS di wilayah kita". 

Benny Dwifa Yuswir 
Bupati Sijunjung
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Harga TBS Sawit Sumut Periode 
18-24 Januari 2023

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 
untuk periode 18-24 Januari 2023, 
telah menyepakati harga sawit umur 
10 – 20 tahun turun Rp 54,83/Kg 
menjadi Rp 2.557,49/Kg.

Berikut harga sawit 
Provinsi Sumut berdasarkan 
penelusuran InfoSAWIT dari Dinas 
Perkebunan Sumatera Utara, sawit 
umur 3 tahun Rp 1.989,87/kg; sawit 
umur 4 tahun Rp 2.174,94/Kg; sawit 
umur 5 tahun Rp 2.292,24/Kg; sawit 
umur 6 tahun Rp 2.356,52/Kg; sawit 
umur 7 tahun Rp 2.381,38/Kg; sawit 
umur 8 tahun Rp 2.441,40/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 2.490,41/Kg dan sawit umur 10-20 
tahun Rp 2.557,49/Kg, sawit umur 21 
tahun Rp 2.551,27/Kg, dan sawit umur 
22 tahun Rp 2.515,15/Kg, sawit umur 23 
tahun Rp 2.488,31/Kg, sawit umur 24 
tahun Rp 2.399,56/Kg dan sawit umur 
25 tahun Rp 2.320,09/Kg. Dimana harga 
minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan 
Rp 11.294,09/Kg dan harga Kernel Rp 
5.480,00/Kg dengan indeks K 91,38%.

InfoSAWIT, PEKANBARU  —  
Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Riau merujuk surat Penetapan 
Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau 
No. 3 periode 18 – 24 Januari 2023, 
telah menyepakati harga sawit Riau 
umur 10 – 20 tahun turun Rp 87,79/Kg 
menjadi Rp 2.609,95/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Riau 
berdasarkan penelusuran InfoSAWIT 
dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 
sawit umur 3 tahun Rp 1.941,28/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 2.075,99/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 2.271,52/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 2.326,49/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 2.417,39/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 2.484,51/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 2.543,70/Kg dan sawit umur 10-
20 tahun 2.609,95/Kg, sawit umur 
21 tahun Rp 2.491,91/Kg, dan sawit 
umur 22 tahun Rp 2.479,23/Kg, sawit 
umur 23 tahun Rp 2.468,66/Kg, sawit 
umur 24 tahun Rp 2.362,97/Kg dan 
sawit umur 25 tahun Rp 2.304,83/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 11.456,93/Kg, 
dan harga inti kelapa sawit (kernel) 
Rp 5.738,74/Kg, dengan indeks K 
92,17%.

Harga TBS Sawit Jambi Periode 
20-26 Januari 2023 Anjlok

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Jambi, harga TBS 
Kelapa Sawit Provinsi Jambi 
periode 20-26 Januari 2023, telah 
menyepakati harga sawit umur 
10 – 20 tahun turun Rp 124,81/Kg 
menjadi Rp 2.492,66/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Jambi berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT dari Dinas Perkebunan 
Provinsi Jambi, sawit umur 3 tahun 
Rp 1.965,74/Kg; sawit umur 4 tahun 
Rp 2.079,72/Kg; sawit umur 5 tahun 
Rp 2.176,90/Kg; sawit umur 6 tahun 
Rp 2.268,99/Kg; sawit umur 7 tahun 
Rp 2.326,47/Kg; sawit umur 8 tahun 
Rp 2.374,24/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 2.422,08/Kg dan sawit umur 10-
20 tahun Rp 2.492,66/Kg, sawit umur 
21-24 tahun Rp 2.414,76/Kg, dan 
sawit umur 25 tahun Rp 2.298,65/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 11.034,85/Kg 
dan harga Kernel Rp 5.440,71/Kg 
dengan indeks K 92,32%.

HARGA TBS 
RIAU, SUMUT, 
JAMBI, SUMSEL  
& KALTIM
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Petani Petani

http://bit.ly/3J6NAUp
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http://bit.ly/3D1in0Y
https://www.infosawit.com/2022/12/12/harga-tbs-sawit-sumsel-periode-i-desember-2022-turun-rp-7418-kg-cek-harganya/
http://bit.ly/3J1Qb1x
https://www.infosawit.com/2022/11/29/harga-tbs-sawit-riau-periode-30-november-6-desember-2022-naik-rp-2611-kg-cek-harganya/
https://www.infosawit.com/2022/11/29/harga-tbs-sawit-riau-periode-30-november-6-desember-2022-naik-rp-2611-kg-cek-harganya/
https://www.infosawit.com/2022/11/29/harga-tbs-sawit-riau-periode-30-november-6-desember-2022-naik-rp-2611-kg-cek-harganya/
https://www.infosawit.com/2022/11/29/harga-tbs-sawit-riau-periode-30-november-6-desember-2022-naik-rp-2611-kg-cek-harganya/
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Petani

InfoSAWIT, JAMBI  — Guna 
memudahkan koordinasi dan 
pemantauan harga Tandan Buah 
Segar (TBS) sawit yang terus 
berfluktuasi, Pemerintah provinsi 
(Pemprov) Jambi minta kepada 
seluruh kabupaten untuk membentuk 
tim satuan tugas (satgas) pemantau 
harga TBS Sawit di tingkat daerah 
masing-masing.

Diungkapkan Kepala Dinas 
Perkebunan Provinsi Jambi Agusrizal, 
sejak terbitnya Surat Keputusan 
Gubernur Nomor 1012/KEP.GUB/
SETDA/RPKM-2.1/2022 tentang 
pembentuk tim satgas pemantauan 
harga TBS, baru satu kabupaten yakni 
Merangin yang mematuhi imbauan itu.

SELURUH PEMKAB DI JAMBI DIANJURKAN BENTUK 
SATGAS PEMANTAU HARGA TBS SAWIT

Padahal seluruh Kabupaten yang 
ada di Jambi mencapai 11 Kabupaten, 
sebab itu Agusrizal berharap pada 
2023 seluruh kabupaten sudah bisa 
membentuk satgas harga sawit di 
daerah masing-masing. “Kendala 
belum terbentuknya satgas pemantau 
harga TBS Sawit di daerah, karena 
diperlukan pembahasan anggaran 

operasional,” kata Agusrizal, dilansir 
Antara, Kamis (19/1/2023).

Lebih lanjut kata Agusrizal, namun 
demikian tidak ada sanksi yang 
diberikan bila satgas daerah belum 
terbentuk. Belum dibentuknya Satgas 
bisa jadi lantaran daerah masih 
menganggap fluktuasi harga TBS 
Sawit yang terjadi masih cukup tinggi.

Hanya saja Agusrizal 
mengingatkan, pembentukan 
Satgas pemantauan harga TBS Sawit 
di daerah ini penting agar bisa 
mengawasi pihak yang diberikan 
izin beroperasi di daerah oleh 
pemerintah kabupaten. q T2
Berita lengkap : www.infosawit.com
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Harga TBS Sawit Sumsel 
Periode II-Januari 2023 Turun

Merujuk hasil dari Tim Penetapan 
Harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Sumatera Selatan 
(Sumsel), periode II – Januari 2023, 
ditetapkan pada Rabu, 18 Januari 
2023 telah menyepakati sawit umur 
10 – 20 tahun turun Rp 2,78/Kg 
menjadi Rp 2.447,28/Kg. Dimana 
rapat berikutnya pada Rabu, 9 
Februari 2023.

Berikut harga sawit Provinsi 
Sumsel berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT dari Dinas Perkebunan 
Provinsi Sumatera Selatan, sawit 
umur 3 tahun Rp 2.137,17/Kg; sawit 
umur 4 tahun Rp 2.191,41/Kg; sawit 
umur 5 tahun Rp 2.241,17/Kg; sawit 
umur 6 tahun Rp 2.285,44/Kg; sawit 
umur 7 tahun Rp 2.325,20/Kg; sawit 
umur 8 tahun Rp 2.361,45/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun Rp 
2.392,18/Kg; sawit umur 10-20 tahun 
Rp 2.447,28/Kg; sawit umur 21 tahun 
Rp 2.415,63/Kg; sawit umur 22 tahun 
Rp 2.388,40/Kg; sawit umur 23 tahun 
Rp 2.356,13/Kg; sawit umur 24 tahun 
Rp 2.319,30/Kg; dan sawit umur 25 
tahun Rp 2.237,92/Kg. Harga minyak 
sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 
11.192,98/Kg dan harga Inti kelapa 
sawit (kernel) Rp 5.364,68/Kg dengan 
indeks K 90,92%. 

Harga TBS Sawit Kaltim 
Periode I-Januari 2023 Naik

Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit 
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 
untuk perhitungan harga TBS sawit 
pada periode I-Januari 2023 (1-15 
Januari 2023), menetapkan harga 
sawit umur > 10 tahun naik Rp 25,03/

kg menjadi Rp 2.389,07/Kg, yang 
ditetapkan pada Senin (16/1/2023).

Berikut harga sawit Kalimantan 
Timur dari penelusuran InfoSAWIT 
sesuai surat dari Dinas Perkebunan 
Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), 
sawit umur 3 tahun Rp 2.107,11/Kg; 
sawit umur 4 tahun Rp 2.251,63/Kg; 
sawit umur 5 tahun Rp 2.261,25/Kg; 
sawit umur 6 tahun Rp 2.284,63/Kg; 
sawit umur 7 tahun Rp 2.297,76/Kg; 
sawit umur 8 tahun Rp 2.315,51/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 2.361,07/Kg dan sawit umur > 
10 tahun Rp 2.389,07/Kg. Dimana 
harga minyak sawit mentah (CPO) 
ditetapkan Rp 11.460,35/Kg dan 
harga Kernel (inti sawit) Rp 5.119,70/
Kg dengan indeks K 86,55%. q T2 

Disclaimer: pemberitaan ini hanya untuk informasi 
harga TBS sesuai penetapan dinas perkebunan 

setempat, di lapangan bisa saja berbeda.

http://bit.ly/3QSgR6U
http://bit.ly/3QSgR6U
http://bit.ly/3Wj76zS
http://bit.ly/3Wj76zS
https://www.infosawit.com/2023/01/12/harga-tbs-sawit-sumsel-periode-i-januari-2023-turun-rp-6249-kg-cek-harganya/
http://bit.ly/3ZIJaJb
http://bit.ly/3ZIJaJb
http://bit.ly/3QSgR6U
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InfoSAWIT, MAMUJU  — Bea 
Cukai Parepare turut serta dalam 
acara pelepasan ekspor perdana 
komoditas bungkil sawit (palm 
kernell expeller) milik PT Awana 
Sawit Lestari ke Thailand. Pelepasan 
ekspor ini diselenggarakan oleh 
Kantor Stasiun Karantina Pertanian 
Kelas II Mamuju di Pelabuhan 
Belang-Belang Mamuju, Sulawesi 
Barat, Rabu (11/1/2023) lalu.

Diungkapkan Kepala Kantor Bea 
Cukai Parepare, Nugroho Wigijarto, 
dalam ekspor perdana ini PT Awana 
Sawit Lestari melepas sebanyak 
3.800 ton bungkil sawit, dengan 
nilai sekitar US$ 545 ribu. “Ini adalah 
sinyal positif peningkatan ekspor 
di awal tahun 2023,” kata Nugroho 
dalam keterangannya diperoleh 
InfoSAWIT, belum lama ini.

Dalam Kegiatan pelepasan 
ekspor ini turut dihadiri oleh 
dihadiri oleh Pj. Gubernur Sulawesi 
Barat, Akbar Malik, Kapolda 
Sulbar, Irjen Pol Verdianto Iskandar 

3.800 TON BUNGKIL SAWIT 
DI EKSPOR KE THAILAND

Bitticaca, sejumlah pejabat 
forkopimda, dan kepala OPD di 
lingkungan Pemprov Sulawesi Barat.

Tutur Nugroho, kegiatan eskpor 
ini merupakan hasil kolaborasi 
seluruh stakeholder dalam 
mendukung gerakan tiga kali 
ekspor (Gratieks) yang secara masif 
dilakukan guna menggerakkan roda 
perekonomian yang lebih baik.

“Ekspor perdana ini juga 
diharapkan dapat memacu 

InfoSAWIT, JAKARTA  — Harga 
minyak sawit mentah (CPO) pada 
PT. Kharisma Pemasaran Bersama 
Nusantara (KPBN) tercatat naik 
menjadi Rp 11.510/kg pada Jumat 
(20/1/2023), dengan demikian 
terdapat kenaikan sekitar Rp 10/
Kg, bila dibandingkan dengan harga 
CPO pada Kamis (19/1/2023) yang 
mencapai Rp 11.500/kg.

Sementara dari informasi yang 
didapat InfoSAWIT dari KPBN, untuk 
wilayah Dumai harga CPO mencapai 

HARGA CPO KPBN 20 JANUARI 2023 NAIK TIPIS
Rp 11.510/Kg. Lantas harga CPO untuk  
wilayah Teluk Bayur ditetapkan Rp 
11.500/Kg.

Sementara harga CPO di 
Talang Duku dibuka Rp 11.350/
Kg terjadi Withdraw (WD), dengan 
penawaran tertinggi Rp 11.218/
Kg. Dengan demikian sepanjang 
seminggu ini harga CPO telah 
terjadi kenaikan.

Sementara di Bursa Malaysia 
tercatat harga CPO mengalami 
penurunan akibat adanya aksi ambil 

untung (profit taking), namun dalam 
seminggu harga kontrak berjangka 
minyak sawit naik sekitar 0,9%.

Berikut rincian hasil Tender CPO 
KPBN  (Rp./Kg), Excld PPN periode 
Jumat (20/1/2023):
• Franco Dumai Rp. 11.510-WNI
• Teluk Bayur Rp. 11.380-WNI
• Talang Duku  Rp. 11.350 (WD). 

Penawaran tertinggi Rp. 11.218-
WNI. q T2

Sumber berita : www.infosawit.com
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bergeraknya ekspor komoditas 
unggulan lain yang ada di Provinsi 
Sulbar. Bea Cukai Parepare 
senantiasa siap melayani dan 
memberikan asistensi serta 
bimbingan terhadap pelaku 
usaha khususnya UMKM yang 
akan melakukan ekspor,” tandas 
Nugroho. q T2 
Berita lengkap : www.infosawit.com

http://bit.ly/3ktqvRx
http://bit.ly/3XAK4FI
http://bit.ly/3XAK4FI
http://bit.ly/3ktqvRx
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InfoSAWIT, BOGOR  — Sampai saat 
ini aplikasi bahan kimia (herbisida/
pestisida) di sektor pertanian dan 
perkebunan acap masih mendulang 
pro dan kontra. Padahal penerapan 
aplikasi bahan kimia dalam sektor 
pertanian atau perkebunan 
termasuk perkebunan kelapa 
sawit telah menjadi bagian proses 
budidaya yang tidak bisa diabaikan 
begitu saja.

Sebab itu kata Guru Besar IPB 
University dari Departemen Proteksi 
Tanaman Fakultas Pertanian, Prof 
Dadang Hermana, mendorong 
untuk terus mencari solusi, dengan 
mencari metodologi dalam 
mengurangi hama dan penyakit di 
sektor pertanian atau perkebunan, 
lewat aplikasi yang bisa menekan 
tingkat kerugian dan meningkatkan 
dampak manfaatnya. “Akan sangat 
sulit bagi perkebunan yang sangat 
luas tanpa menerapkan herbisida, 
hanya saja bagaimana kita bisa 
mengurangi resiko jangan sampai 

PRO KONTRA PENGGUNAAN BAHAN 
KIMIA DI PERKEBUNAN SAWIT

justru mudaharat-nya paling banyak 
ketimbang manfaatnya,” katanya 
kepada InfoSAWIT, belum lama ini 
di Bogor.

Utamanya masalah resistensi 
gulma, telah menjadi isu yang 
sangat kuat di sektor pertanian 
dan perkebunan di dunia. Sebab itu 
sudah selayaknya, kata Prof Dadang, 
untuk bisa menjaga jangan sampai 
terjadi resistensi gulma di sektor 
pertanian dan perkebunan nasional.

Oleh karena itu melambatkan 
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proses resistensi bisa dilakukan 
dengan menerapkan diversivikasi 
aplikasi, selanjutnya memastikan 
aplikasi pestisida atau herbisida 
dengan baik dan benar, apakah 
perlu mengikuti SOP yang sudah 
ditetapkan? Sebab ada salah satu 
perkebunan melakukan aplikasi 
bahan kimia walaupun tidak 
ada gulmanya. “Ini juga perlu 
diperhatikan,” kata penghobby 
olahraga ini.

Saran Prof Dadang, tidak 
mesti juga pelaku perkebunan 
menerapkan clean agrikultur, 
lantaran ada beberapa jenis 
gulma yang bisa dibiarkan untuk 
membantu serangga-serangga 
pembantu untuk tinggal dan 
berkembang, sehingga menjadi 
predator alami bagi hama tanaman. 
“Memang harus selektif, serta harus 
mempertimbangkan lingkungan, 
dan aman dalam penggunaannya,” 
tandas Pof. Dadang. q T2 
Berita lengkap : www.infosawit.com

http://bit.ly/3kwR9sI
http://bit.ly/3kwR9sI
http://bit.ly/FGD-SAWIT
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