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Kontribusi
Pusat Penelitian Kelapa Sawit
UNTUK PERKELAPASAWITAN INDONESIA

Peran PPKS dalam Mendukung
Industri Kelapa Sawit Nasional

Status Industri
Kelapa Sawit Nasional

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) merupakan lembaga penelitian milik pemerintah
yang bergerak dalam penelitian untuk semua aspek kelapa sawit. Penelitian yang dilakukan
mulai dari pemuliaan dan bioteknologi tanaman, proteksi tanaman, tanah dan agronomi,
pengolahan hasil dan mutu, rekayasa teknologi dan pengelolaan lingkungan, hingga kajian
sosial tekno ekonomi. PPKS telah memberikan banyak hasil penelitian dalam menunjang
perkembangan industri kelapa sawit nasional. PPKS telah menghasilkan beberapa produk
dalam mendukung industri kelapa sawit, seperti: (i) teknologi inovatif dan adaptif dari hulu
hingga hilir, (ii) saran-saran kebijakan dan kelembagaan yang terkait dengan usaha
perkebunan, (iii) metode operasi dan pengelolaan usaha perkebunan, (iv) rumusan sistem
usaha perkebunan, serta (v) metode diseminasi inovasi teknologi, dan (vi) memajukan
perkebunan kelapa sawit rakyat dengan program sawit untuk rakyat (PROWITRA).

Kelapa sawit merupakan komoditi strategis dalam perekonomian nasional yang
berperan besar dalam pendapatan negara, penyediaan lapangan pekerjaan, dan
pengembangan wilayah. Komoditi kelapa sawit beserta turunannya menghasilkan
devisa lebih dari USD 20 Milyar (Rp 270 trilyun), dan berada di urutan ketiga
setelah minyak dan gas. Jumlah tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam
industri kelapa sawit sebanyak 4,2 juta, sementara tenaga kerja tidak langsung
sebanyak 12 juta. Industri kelapa sawit juga berperan dalam pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah-daerah sentra sawit. Dengan demikian,
kelapa sawit berperan dalam pengentasan kemiskinan, kesempatan berusaha,
peningkatan pendapatan dan pengembangan wilayah melalui multiplier eﬀect
kelapa sawit di pedesaan dan daerah terpencil.

Kelapa Sawit di Indonesia
“Kelapa sawit merupakan komoditi strategis nasional
yang berperan bagi pemasukan devisa negara,
penyediaan lapangan kerja, dan pengembangan wilayah”

PPKS berperan aktif dalam menjawab permasalahan dalam industri kelapa sawit, baik
melalui scienti ic evidence dalam menangkal negative campaign kepada industri kelapa
sawit, usulan kebijakan pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, serta
melaksanakan diseminasi hasil penelitian yang dapat digunakan untuk kemajuan industri
kelapa sawit. Selain itu, PPKS juga bekerja sama dengan dunia pendidikan/akademisi
dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya dalam hal penelitian.
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Produksi CPO :
32 juta Ton
Ekspor CPO:
27 juta Ton
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Nilai Ekspor:
12,6 juta USD

Partisipasi Aktif PPKS dalam Penyusunan
Kebijakan dan Promosi Industri Kelapa Sawit
PPKS berperan aktif sebagai nara sumber untuk memberikan masukan dalam penyusunan
kebijakan yang terkait industri kelapa sawit, seperti penyusunan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Benih Kelapa Sawit, Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit, Pedoman
Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun dan Sistem Integrasi
Perkebunan Kelapa Sawit dengan Budidaya Sapi Potong. PPKS juga turut berpartisipasi
dalam mempromosikan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), aspek lingkungan, energi,
serta aspek nutrisi dan kesehatan minyak sawit bekerja sama dengan lembaga dan
kementerian terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian
Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi, Dewan Energi Nasional, dan
Dewan Riset Nasional.

Tenaga Kerja :
4,2 juta tenaga kerja langsung
12 juta tenaga kerja tidak langsung
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Produk-Produk
Hasil Penelitian PPKS
Benih Kelapa Sawit Unggul
PPKS merupakan pelopor penelitian pemuliaan kelapa sawit di
Indonesia untuk menghasilkan varietas unggul kelapa sawit.
Melalui pemanfaatan koleksi material genetik/plasma nutfah
yang beragam, PPKS telah menghasilkan 13 varietas unggul
kelapa sawit, dan telah menyalurkan lebih dari 1 milyar benih
kelapa sawit di Indonesia sejak 1971. Jumlah benih yang
disalurkan tersebut setara dengan 6 juta ha areal perkebunan
kelapa sawit. Sampai saat ini, PPKS masih terus secara konsisten
melakukan penelitian pemuliaan untuk menghasilkan varietas
sesuai dengan keinginan konsumen dan mengantisipasi
perubahan lingkungan.

Produk-Produk Pengolahan Hasil,
Pemanfaatan Biomassa, dan Limbah Sawit
PPKS juga telah menghasilkan
berbagai produk penelitian di bidang
hilir, mencakup cocoa butter substitute
(CBS), frying shortening, margarin,
chocopalm, dan aneka produk pangan
dan kosmetik berbasis minyak sawit.
Penelitian hilir lainnya difokuskan
pada pemanfaatan minyak sawit dan
selulosa dari tandan kosong sawit
untuk produksi bioplastik,
pemanfaatan batang kelapa sawit
hasil peremajaan, dan integrasi sapi,
sawit, dan energi.

Produk-Produk Perlindungan Tanaman
PPKS telah menghasilkan paket-paket teknologi
perlindungan tanaman, seperti:
1. Feromonas, atraktan untuk pengendalian
hama kumbang tanduk Oryctes rhinoceros
yang ramah lingkungan,
2. Marfu-P, biofungisida yang mengandung
jamur Trichoderma koningii untuk
pencegahan serangan penyakit busuk
pangkal batang yang disebabkan oleh
Ganoderma boninense,
3. Kairomix untuk menarik dan meratakan
populasi serangga penyerbuk,
4. Hatch and Carry Mobile untuk meningkatkan
populasi serangga penyerbuk Elaeidobius
kamerunicus dan meningkatkan fruit set
kelapa sawit hingga 30%.
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Bantuan Teknis, Jasa Rekomendasi, dan Pelatihan
Bantuan teknis merupakan produk pelayanan PPKS kepada perusahaan
perkebunan rakyat, swasta, dan negara untuk mengatasi permasalahan di
industri kelapa sawit baik untuk masalah-masalah di hulu maupun di hilir.
Selain, itu PPKS juga memberikan layanan rekomendasi untuk memberikan
gambaran umum keragaan tanaman, upaya pembenahan kultur teknis,
penentuan kebijakan pemupukan, dan proyeksi produktivitas. Pada periode
2011 – 2016, pelayanan jasa rekomendasi dan bantuan teknis PPKS telah
diberikan kepada perusahaan perkebunan pada luasan 2,38 juta ha.

Program PPKS untuk
Pendampingan Perkebunan Rakyat
Program Sawit untuk Rakyat (PROWITRA)
PROWITRA merupakan respon dari Pusat
Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) terhadap
keluhan petani tentang minimnya
pengetahuan mereka tentang budidaya
dan sulitnya mengakses benih kelapa
sawit unggul. Kegiatan utama PROWITRA
berupa sosialisasi benih sawit unggul,
diseminasi penerapan kultur teknis, dan
penjualan benih sawit unggul secara
langsung ke sentra-sentra perkebunan
rakyat.
Hadir sejak 2010, kegiatan Prowitra telah menjangkau 9 provinsi di pulau Sumatera (Aceh,
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan
Kalimantan Barat) dengan penyaluran benih unggul hingga 2015 telah mencapai 2,06 juta
butir kecambah sawit.
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Kantor Pemasaran
1

PPKS Medan
Medan 20158, Sumatera Utara

PROWITRA

2 PPKS Marihat
Simalungun, Sumatera Utara
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3 PPKS Sub Station Parindu
Kab. Sanggau, Kalimantan Barat
4 Outlet PPKS Mamuju
Kab. Mamuju, Sulawesi Barat
5 Outlet PPKS Samarinda
Karang Asam Ukir, Samarinda

6 PPKS bekerjasama dengan Balai Penelitian Sembawa
Banyuasin 30001, Sumatera Selatan
7 PPKS bekerjasama dengan PT. Astra Agro Lestari
Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
8

PPKS bekerjasama dengan PT. Minamas
Pekanbaru, Riau

Aceh

8 Kalimantan Barat

2 Sumatera Utara

9 Kalimantan Timur

3 Sumatera Barat

10 Kalimantan Selatan

4 Riau

11 Kalimantan Tengah

5 Jambi

12 Sum. Selatan & Bangka Belitung

6 Bengkulu

13 Sulawesi

7 Lampung
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Waralaba Benih Unggul

Desa Binaan

Merupakan bentuk kerjasama dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual varietas
kelapa sawit antara PPKS dengan petani penangkar (penerima waralaba). Program
waralaba bertujuan memberikan jaminan penyediaan benih unggul bermutu bagi
masyarakat dan menumbuh kembangkan usaha kecil/menengah di bidang usaha
perbenihan di sentra perkebunan kelapa sawit.

3,81

Merupakan penyempurnaan
program PROWITRA &
WARALABA melalui kegiatan
pembinaan, penyuluhan,
pendampingan, dan pemberdayaan
petani oleh PPKS.
Program Desa Binaan bertujuan:
1. Meningkatkan kemampuan
petani dalam mengadopsi
teknologi kultur teknis dan
manajemen usahatani kelapa
sawit.

3,64

2,69
2,36
2,14

1,97

1,91
1,67

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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2. Memberdayakan kelembagaan
petani untuk pengembangan
ekonomi pedesaan melalui
kegiatan usahatani kelapa
sawit.

2015

Penyaluran Kecambah Sawit Melalui Waralaba
(Juta Kecambah)

Sebaran Waralaba di Berbagai Provinsi
(Kecambah)

Outlet PPKS
Program pemasaran terbaru yang dikembangkan PPKS sejak tahun 2013 merupakan
perpanjangan tangan PPKS di sentra pengembangan kelapa sawit. Outlet PPKS juga
digunakan sebagai sarana sosialisasi, konsultasi, pemesanan, dan penjualan kecambah PPKS.
Pada saat ini outlet PPKS tersebar di Provinsi Kalimantan Timur (Samarinda), Kalimantan
Selatan (Banjarmasin), Kalimantan Utara (Tarakan), Sulawesi Barat (Mamuju), dan Sulawesi
Tengah (Morowali).

Outlet Samarinda
Jl. Rapak Indah Ruko No. 2 RT 36
Kelurahan Karang Asam Ukir
Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur
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Outlet Tarakan
Jl. Mulawarman,
Ruko Graha Mulawarman Blok 6
Tarakan, Kalimantan Utara

Outlet Banjarbaru

Outlet Mamuju

Jl. Ahmad Yani Km 33,5 Ruko No.2
Jembatan Kembar, Kota Banjar Baru
Provinsi Kalimantan Selatan

Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu
Kabupaten Mamuju Utara
Provinsi Sulawesi Barat

PIC Regional
Hadir sejak tahun 2015,
program terbaru ini
melibatkan para peneliti
PPKS yang didelegasikan
untuk memahami berbagai
permasalahan industri
kelapa sawit di setiap
regional dan bekerjasama
dengan stakeholder terkait
dalam merumuskan solusi
permasalahan.

Outlet Morowali
Jl. Trans Sulawesi No. 1 Desa Pinompo,
Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara,
Provinsi Sulawesi Tengah
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Akreditasi dan Penghargaan
Peran PPKS dalam mendukung industri kelapa sawit telah diakui berbagai pihak. Hal ini
ditunjukkan dengan beberapa penghargaan dan serti ikat yang telah diterima oleh PPKS,
yaitu :
• Serti ikat ISO 9001:2008 untuk produksi dan pemasaran benih kelapa sawit
• Serti ikat Akreditasi KNAPPP 02:2007
• Serti ikat ISO/IEC 17025:2005 untuk Laboratorium Penguji dari KAN
• Achmad Bakrie Award 2008 bidang Teknologi
• Anugerah Iptek 2011 Pranata Litbang (Prayogasala) dari Kementerian Riset dan Tekologi
• Penghargaan Perintis Penelitian Kelapa Sawit 2010 dari Ditjenbun Kementerian Pertanian

Perpustakaan dan Publikasi

• Pusat Unggulan Iptek 2012-2014 dan 2015-2017 dari Kementerian Riset dan Teknologi
• Perpustakaan Terbaik I 2013 Provinsi Sumatera Utara Kategori Perpustakaan Khusus

PPKS telah menghasilkan berbagai publikasi mengenai kelapa sawit untuk perkebunan
rakyat dan masyarakat, mencakup Seri Buku Saku yang menjadi salah satu rujukan untuk
pelatihan petani kelapa sawit, buku Seri Populer, Prosiding, Jurnal dan Warta, serta
berbagai publikasi lainnya.

Volume 17 No. 2 Agustus 2009

No. 2
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Hal. 48 - 86

Medan, Agustus 2009
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Gambaran Ideal
Lembaga Riset PPKS
• Menjadi lembaga riset kelapa sawit terkemuka yang mandiri dan inancially stable
• Memberikan pelayanan produk dan jasa kepada rakyat, BUMN Perkebunan, dan
Swasta dengan semangat profesionalisme
• Menjadi mitra Pemerintah dalam menyusun kebijakan strategis kelapa sawit

Penutup
Perkembangan pasar sawit yang sangat prospektif di pasar global
memiliki permasalahan terutama dari negara-negara penghasil minyak
nabati lainnya. Kampenye hitam terkait dengan isu lingkungan, keberlanjutan
dan kesehatan menjadi hambatan terbesar dalam menguasai pasar minyak dan
lemak nabati dunia. Disamping itu, lemahnya pengembangan industri hilir di
dalam negeri menyebabkan daya saing dan nilai tambah Indonesia menjadi
rendah dalam memperoleh keuntungan yang optimal dari pasar minyak sawit
global. Permasalahan utama lainnya masih rendahnya produktivitas
dibandingkan dengan potensinya. Permasalahan tersebut menuntut peranan
penelitian yang sangat besar dalam mendukung komoditi kelapa sawit yang
strategis menjadi industri yang tangguh.
Penguatan kelembagaan riset sangat diperlukan untuk menghasilkan teknologi
yang inovatif sebagai pendukung peningkatan produktivitas dan nilai tambah,
e isiensi, serta ramah lingkungan. Kompetensi, eksistensi, pengalaman, dan
kepakaran PPKS sebagai lembaga penelitian yang diakui dan sangat dibutuhkan
oleh seluruh stakeholder kelapa sawit. PPKS diharapkan dapat menjadi lembaga
penelitian yang tangguh, mandiri dan inovatif yang mampu bersaing dengan
dengan lembaga penelitian negara pesaing produsen minyak sawit seperti
Malaysian Palm Oil Board (MPOB).
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OUTCOMES:
Apa yang PPKS
inginkan?

PPKS
IDEAL

• SDM yang
mencukupi
dan kompeten
• Pendanaan
yang
sustainable
dan
accountable
• Fasilitas
penelitian
yang lengkap
dari hulu
sampai hilir

Asset
Penting
apa yang
dipunyai?

ACTION:
Apa yang harus
dilakukan?

• Status hukum
institusi dan
SDM yang
jelas
• Status
Pengelolaan
aset yang jelas
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