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o Moratorium ijin pembukaan lahan baru 
(rencana) 

o Status lahan yang masuk kawasan hutan 

o Sengketa lahan antara perusahaan 
perkebunan dengan masyarakat 

o RTRWP Provinsi yang kurang jelas  

o Tumpang tindih antara kawasan 
pertanian dengan perkebunan 

Permasalahan lahan 
Tantangan Industri Kelapa Sawit 

o Kurangnya perhatian akan konservasi 
tanah dan air 

o Pemupukan yang tidak berimbang 
o Kurangnya perhatian akan Pengendalian 

Hama Terpadu 
o Penunasan yang terlambat atau over 

prunning 
o Teknik panen yang kurang tepat 

 

Penerapan kultur teknis 
yang tidak standar 

 
o Produktivitas menurun hingga 50% 
o Kurangnya akses informasi bahan tanaman unggul 
o Jarak ke produsen bahan tanaman unggul 
o Propaganda dari penyalur kecambah ilegal 
o Harga yang lebih rendah 
o Kesan bahwa bahan tanaman unggul diperoleh 

dengan prosedur yang rumit 

Penggunaan bahan tanaman ilegitim 

o Penurunan penyerapan air dan unsur hara dari 
dalam tanah 

o Meningkatkan ancaman penularan serangan 
penyakit ke tanaman atau kebun di sekitarnya 

o Meningkatkan kemungkinan tanaman menjadi 
tumbang 

o Kematian dikarenakan Ganoderma  Penurunan 
jumlah pohon produktif 

o Penurunan produktivitas 
o Umur ekonomis pendek  percepatan replanting 

Lahan Endemik Ganoderma sp. 

o Kekurangan modal bagi pekebun rakyat 
o Administrasi CPCL untuk pengajuan kredit ke 

lembaga keuangan yang kurang lengkap 
o Kekhawatiran akan kehilangan pendapatan 

pada masa peremajaan 
o Kelembagaan koperasi yang sudah tidak aktif 

untuk mewadahi kegiatan replanting 
o Rendahnya daya saing petani  

 

Kendala dalam pelaksanaan replanting : 

o Hambatan fasilitas infrastruktur (jalan, 
pelabuhan) 

o Hambatan masuk industri tinggi ( 
karakter industri hilir kelapa sawit yang 
padat modal) 

o Kurangnya fasilitas pembinaan UKM 
yang bergerak di industri hilir 

Tantangan pengembangan industri hilir 



Pertimbangan dalam 
Peremajaan 

1. Umur tanaman sudah tua > 25 
tahun 

2. Produktivitas rendah  tidak 
ekonomis (<10 ton TBS/ha/th) 

3. Bahan tanaman tidak unggul 
(illegitim) 

4. Kesulitan panen (tinggi 
tanaman >12 meter) 

5. Kerapatan tanaman rendah        
( <80 phn/ha) 

 



Luas perkebunan Indonesia 

11,5 Juta ha  

Di Remajakan  

Luas Areal Peremajaan 

>500 ribu ha/thn  

PERMASALAHAN 

3-4 tahun areal penanaman 

Tidak Produktif  

Dibutuhkan 
cadangan dana 

Relatif besar 

Faktor pembatas 

Perkebunan Rakyat 
41% 

Intercropping 

Permasalahan Peremajaan 

Harahap, 2017 



Paket Teknis Peremajaan 

• Olah tanah  

memperbaiki fisik tanah  
• Pencacahan batang  

cepat lapuk 
• Penanaman kacangan 

Teknik Tanaman Sela 

• Olah tanah 
• Pencacahan batang 
• Penanaman tanaman sela 

pada TBM 1 (60-75%) dan 
TBM 2 (45-50%) 

• Tanaman sela jenis tanaman 
pangan (padi gogo, kedelai, 
jagung, kacang tanah, dll) 

Teknis Peremajaan Kelapa Sawit 



A. Olah tanah dan sanitasi akar - batang   
- Sanitasi sumber inokulum Ganoderma sp. 

berupa akar terinfeksi dan batang 
- Pengolahan tanah dan pengangkatan 

bonggol dan akar 
- Bonggol dan akar dibuang dari areal 

peremajaan 

Teknik Khusus Peremajaan Daerah 

Endemik Ganoderma 



0,8 m 

1,2  m 1,2  m 0, 6  m 

B. Sistem lubang 
tanam besar 

1) Pembuatan lubang 
dilakukan setelah akar 
dibersihkan pada areal 
penanaman. 

2) Membuat lubang tanam 
besar (3x3x0.8 m) 
dengan besar lubang 
tanam berukuran 
0,6x0,6x0,6 m. 

3) Aplikasi tandan kosong 
sawit sebanyak 400 kg/ 
lubang dan Trichoderma 
(Marfu) 400 gram/ 
lubang 
 

 



1. Kajian sistem peremajaan (rakyat) 

Peranan PPKS dalam Peremajaan 

Sistem Tumbang Serempak Sistem Under Planting 
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• Melakukan kajian detail teknis untuk kelaikan dilakukan 

peremajaan 

• Menghitung kebutuhan biaya peremajaan (biaya persiapan 

lahan s/d panen) 

• Mengetahui tanaman sela yang cocok (opsi intercropping) 

• Pendampingan pengajuan usulan peremajaan ke BPDP 

 

2. Kajian teknis dan finansial pra peremajaan 



3. 



Bahan tanaman moderat 
toleran Ganoderma untuk 
peremajaan daerah 
endemik Ganoderma  

4. 





5.  Penyedia Paket Teknologi dan Produk 
Pendukung Peremajaan 



• PPKS  menyusun buku pedoman 

peremajaan perkebunan kelapa 

sawit rakyat  dan Pedoman 

Tanaman Sela. 

• PPKS juga menerbitkan buku-buku 

pendukung lainnya 

 

6.  Pedoman Teknis Peremajaan 

Peranan PPKS dalam Peremajaan 



7.  Pengawalan kegiatan peremajaan dan pelatihan 

• Pengawalanan pelaksanaan 
peremajaan  supervisi 

• Pelatihan teknis replanting  
• Pelatihan tekno ekonomi 

replanting   
• Pelatihan kelembagaan petani 
• Peserta dapat berasal dari 

petani, perbankan, dinas 
perkebunan ataupun dari 
pihak pengambil keputusan 
 

Peranan PPKS dalam Peremajaan 



Terima Kasih 



• Sistem tumbang serempak : persiapan lahan dan 
pengolahan tanah lebih intensif (mencegah serangan 
Oryctes dan Ganoderma). Namun pada sistem ini 
pendapatan terputus total 

• Sistem underplanting : pendapatan petani berkurang 
secara bertahap, namun pertumbuhan TBM baru kurang 
standar dan rawan serangan Oryctes  

• Sistem tumbang bertahap : pendapatan berkurang 
bertahap, untuk luasan kecil tidak efektif 

• Sistem tumpang sari (intercropping): tumbang 
serempak, persiapan lahan, pengolahan tanah, tanaman 
sela untuk kelangsungan pendapatan petani 

Review Sistem Peremajaan 



Rekomendasi Sistem Peremajaan 

• Peremajaan kelapa sawit rakyat harus mempertimbangkan 
performa terbaik tanaman baru dan kelangsungan 
pendapatan 

• Sistem yang direkomendasikan adalah sistem tumbang 
serempak yang dikombinasi tanaman sela (intercropping) 
tanaman pangan (padi gogo, kedelai, kacang, jagung, dll) 

• Intercropping dilakukan saat TBM1 (60-75% area sela) dan 
TBM2 (45-50% area sela) 

 



2 m 

2 m 

5,8 m 

Luas tanam efektif  60-75 % 

BUDIDAYA KEDELAI DI ANTARA BARISAN 
TANAMAN K.SAWIT TBM 



Peracunan dilakukan terhadap tanaman tua (25% dari populasi awal) 
pada saat tanaman muda berumur ± 1 tahun dan 2 tahun. Teknik 
peracunan dilakukan dengan cara sebagai berikut :  

 Pada batang kira-kira pada ketinggian 1 m dari pangkal batang 
dibuat lubang sedalam 30 cm dengan posisi miring ke bawah dengan 
sudut ± 450  

 Lubang tersebut diisi dengan cairan berbahan aktif glyposate 
(sistemik), sebanyak 50 cc/pohon (satu pohon 2 lubang) 

 Lubang ditutup kembali dengan bekas potongan batang atau tanah 
(lempung)  

 Pada umumnya daun sudah nampak kering dua minggu kemudian, 
peracunan diulangi lagi terhadap tanaman yang masih segar  

Peracunan pohon 




