
“Inovasi  Pabrik  Pengolahan Buah Sawit  Skala Mini  Bagi  Petani ”

“  Masukan bagi para Petani Sawit  yang mau bangun PO Mill    - 14th August  2020 “

Oleh :  Sahat M. Sinaga dan Sapto Tranggono 

Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia ( MBI )

Poverty Alleviation  
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1.1

PKS  Skala Mini – Inovasi ? 
Sejarah menunjukkan bahwa petani “plasma” , binaan PKS induk – melalui program NES
(Nucleus Estate & Smallholders 1977)-, mayoritas mengalami kondisi keuangan yang
terseok-seok pada saat mau replanting . Tidak punya dana untuk mengerjakan re-
planting penanaman tanaman baru……….pasti ada yang tak beres , dalam perjalannnya.

Era  tahun  1998, pengenalan PKS berkapasitas 10 ton tbs/jam sudah   dikembangkan oleh 
BPPT– tapi  pada mati suri.  Berhembuslah angin , PKS itu perlu  “economic-size ”  maka PKS 
itu harus berkapasitas besar > 30 ton tbs/jam.

Beranjak dari posisi “marginal “ selama ini , kini para petani mulai bangkit dan akan
bertindak sebagai penentu untuk memasarkan m.sawit yang mereka hasilkan.
Ini suatu signal yang baik, para petani sudah bangun dari tidurnya. Move on dan tidak hanya
berpangku tangan pada nasib di level penjualan Tbs, yang mana kalau terlambat panen atau
tak bisa diangkat ke PKS dalam 48 jam, langsung busuk , dan total loss. Foto: Kebun Petani di areal Riau. Infrastruktur yang tak memadai 

harus jadi “restan”, tunggu air surut – truck tak  bisa  jalan/angkut

Pengantar

Lahirnya  katalist ”merah-putih”, diperkenalkan   ke masyarakat  luas oleh CaRE ITB per 1 September 2018. Ternyata  m.sawit atau m.kernel  
dengan  kandungan ALB tinggi  tidak  bermasalah sebagai  asupan  bagi segmen  pasar  Industri Hilir - Kilang Biohidrokarbon .  

MBI (Assosiasi Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia)  melihat ada  peluang baru bagi Tbs petani sawit- swadaya . Melakukan  analisa lapa-
ngan , apa saja  yang dialamai/handicap para petani swadaya   , dan  juga dari hasil   survey  yang dijalankan oleh  berbagai konsultan “Small-
holders” .

“Sawit Indonesia” melihat perlu ada  masukan bagi kawan – kawan petani sawit  , yang  kini sudah mulai  berkembang ke arah industry hilir,
untuk  itulah MBI  di undang  pada Zoom meeting ini, mamberi masukan pada para –petani sawit  akan arah  yang  mau dituju.
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1.2

Perkebunan Sawit Indonesia, tahun 2019 *)  

Pengantar

*) Sumber Informasi : ” Industri Sawit  Indonesia Menuju 2045” – Ditjenbun 

Kepemilikan 
Areal Kebun Jlh Pemilik/T.Kerja

‘000  Ha % ‘000 orang

Petani Swadaya 6.880,4 42,0 5.803

BUMN 713.1 4,4
3.726Swasta Besar 8.788,4 53,6

Total 16.381,9 100,0 9.529

Kebun Sawit  tersebar  di  23 Provinsi  dan areal terluas 5  besar  dengan urutan  :
1. Riau                                     )
2. Sumatera Utara                 )
3. Kalimantan Barat              )
4. Kalimantan  Tengah          )         61 %  dari total Luas Kebun Sawit seluruh Indonesia
5. Sumatera Selatan               )

Di ke-5 Propinsi ini akan sangat tepat untuk lebih focus  untuk  lokasi  Role-Model  bagi   pengem-
bangan industry persawitan rakyat – small- holders yang sukses, dan  menjadi contoh bagi petani 
sawit di  18  Propinsi lainnya  kearah yang lebih maju.

Pasar perkembang  pesat, dan  diversifikasi applikasi  minyak  sawit telah   meluas   ke 
berbagai segi, antara lain – :
• Beberapa motor pembangkit listrik  (PLTD)    kini sudah dapat menggunakan  special  

crude oil. 
• pasar global memerlukan special crude oils yang  bila  diolah di Refinery menghasilkan 

3-MCPDE di level maks 2,5 ppm dan GE di level < 1,0 ppm.

• Biohidrokarbon memerlukan minyak sawit yang kandungan ALB nya tinggi namun. 
tidak merusak katalist “merah-putih” 

Kini menjadi pilihan para petani sawit yang akan mengembangkan/integrasi 
dengan PO Mill yang akan dikembangkan
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2.1Kondisi Lapangan  Petani Sawit - Smallholders

4

1. Pola transaksi  penjualan TBS dari Petani  ke PO Mill

Tidak terkait kontrak dengan Inti/PKS Terkait kontrak dengan Inti/PKS

SHF , berkisar 20 % dari 
areal Inti – lahan dan 

kebun  milik petani.  Ada 
Kerjasama Inti SHF

4

PKS & Inti

TBS  Jual Langsung

Mgr Inti , mengatur 
penjualan TBS 

SHF ,  20 %  Land berasal  
dari  IUP  Inti  atau milik 

Petani , dan dikembangkan 
oleh Inti.  Ada Kerjasama 

Inti - SHF

5
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Asu-
han
PKS 
???

SHF ,  Individu 
– individu

Agen 
Lokal

Pengumpul 

SHF Besar , Individu 
– individu ,  Luas 
Areal 10 – ratusan 

Ha per orang

2

1

SHF  berkumpul 
dalam KT atau 
Koperasi  Besar 

3

Note : SHF = Smallholder  Farmers
Sumber dari : Daemeter Consulting  2015

Broker mau biaya transport TBS  rendah, jadi fully-
loaded akibatnya …..jalan rusak  dan biaya 
menjadi  bertambah besar…Rokan Hulu Riau
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2.2Kondisi Lapangan ”Small-Holders”

2. Individu vs Korporasi  *)

PERKEBUNAN  PETANI - INDIVIDU MANAJEMEN secara INSTITUSI/Korporasi

Sumber : Updating dari pak Harry-Hanawi - SMART

INSTITUTION • Pengelolaan kebun lebih fokus  & profesional-berupa “Koperasi Jaya ”
• Perencanaan lebih terarah , progress  ter-evaluasi dan ada yang accountable• Individu , suka-suka  & bisa sambilan

Land• Most of them, have  no  land certificates 

Seeds & Practices • Certfied seeds and legal 
• Beli fertilizers & pesticides  in a big volume, with VAT and discount prices.
• No oil palm trees of 200 meter away of natural resources- river and other water 

sources

• Seeds  non certified 
• Purchase materials in small volume with  no VAT and high 

prices.
• Tanam pohon sawit dimana-mana 

Good Agriculture Practice • As the Institution have the resources,  GAP will be  done accordingly.
• YPH   22  – 25 ton  Tbs/ha/yr

• Lack of skill  and no supervision
• YPH  in  a low side , 8 - 10 T.Tbs /ha/yr

Environment & 
Certification 

• Collectively more  efficient to  get ISPO or RSPO certification .
• Environment relate to fire hazard  can be minimized  collectively

• Individually with small size of plant is hardly to  get 
ISPO or RSPO certification .

• Also  valid and difficult  to manage  environment 
issues individually

FUND • Obtaining subsidies  from Bank/BPDP-KS, dan secara Korporasi adalah bankable• Commercial interest

PO Mill closely related to  
the  Cooperative 

• Manage  and controll by  Intermediary  with  high 
cost ( transport & comission)

• Direct Selling  to the Mill and low trasnport cost ..  the  smallhoders  get  
better pricing of FFB or Korporatisasi memiliki sendir PO Millnya

12

• Akan ter-urus oleh manajemen  untuk sertifikasi, dan kolektif bisa efisein 
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2.3

3. Handicap ( Small-Holders ) 

6

Natural Gas  dari fossil

1) Sertifikat ISPO  dan mencapai sasaran  17 SDGs.
• Diluar jangkauan dan kemampuan para Small-H , kondisi ini terbalik bila 

dibandingkan  dengan Perusahaan Besar

• Tbs yang dihasilkan  tidak bersertifikat, tidak disadari petani S-H dapat 
terkucilkan dari pasar sawit “formal” . Akan mudah   dimanipulasi oleh para  
tengkulak untuk masuk / ber-terima  di  PKS

2) Lahan-lahan petani sawit banyak bermasalah.
Kebanyakan dari mereka  membeli lahan dari oknum-oknum /penguasa  Dae-
rah, dan  buta  akan “ Kawasan hutan”. Tidak menyadari  bahwa usahanya  ini 
berjalan  tanpa  kepastian hukum. Typical :  transaksi smallholders – Pohon Sawit  pekarangan 

dengan Pengumpul

Petani Sawit        
( Smallholders)

3) Banyak areal petani sawit dengan  jarak tempuh TBS ke PKS diatas 50 km
Tbs  sering  bermalam dan tidak memenuhi kualitas “derajat kematangan” TBS yang berterima di  PKS, tingkat acidity  m.sawit  ( TAN ) yang dihasilkan akan 
tinggi ( ffa tinggi ), selain biaya angkut yang tinggi…juga menjadi Loss  karena over-ripe .

4) YPH - Tingkat produktivitas smallholders  yang rendah ( rata-rata  <<  10 ton Tbs/ha/thn) 
• Pada level YPH yang rendah ini , usaha petani sawit S-H rentan  pada fluktuasi  harga  sawit di pasar global. Ini  sangat berbahaya  bagi industri sawit  

secara keseluruhan dalam jangka  panjang.

Kondisi Lapangan ”Small-Holders”
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3.1

Usaha Petani Sawit ( Small- Holder) jadi Faktor Penentu Kelanjutan  Industri Sawit Indonesia

7

Natural Gas  dari fossil

Mendirikan PO Mill – kepemilikan oleh para petani sawit, seperti yang muncul di 
Kalsel – adalah terobosan  yang bagus untuk  keberlanjutan  dari kebun sawit milik 
petani S-H. 

• Ibarat mobil yang  bergerak di medan-yang susah , petani sawit  S-H ini  kini 
punya kendaraan “double  axle” …dimana PO Mill ber-skala ekonomis ada 
ditangan mereka.

• Perkebunan sawit milik petani S-H, karus berada dalam satu entity- Korporasi 
dengan PO Mill yang  mereka kembangkan ( Korporatisasi).

• Pilih teknologi dan ukuran kapasitas  PO Mill  yang  sesuai dengan kondisi 
lingkungan sekitar, serta kearah mana kendaraan “double axle” ini  akan 
dibawa.

Petani Sawit dari 
Tbs jadi M.Sawit        

Arah Mana Pabrik M.Sawit Milik Petani 

• Arealnya  mencakup  42 % dari total luas kebun sawit  (16,38 juta Ha) Indonesia, dan sejak tahun 2011  telah  5 kali pemberlakuan INPRES Moratorium 
Sawit, maka  faktor lahan  menjadi  “gold-mine”  industri sawit secara keseluruhan.

• Dengan tingkat produktivitas yang rendah YPH < 10 ton tbs/ha/thn di petani sawit small-holders ……Industri Sawit Indonesia akan berada dalam sua –
sana SOS ,  kebun sawit tidak lagi menjanjikan. Para petani sawit   bisa menukar   tanamannya   menjadi   tanaman yang menguntungkan , seperti  jenis 
hortikultura dan lain sebagainya.

• Acaman pasar yang ada – harga sawit yang sangat berfluktuatif tinggi - dan petani sawit yang hanya mengandalkan diri  pada penjualan Tbs  akan 
selalu menjadi “korban” pertama , bila  harga CPO  terjun bebas ke harga sekitar Rp 6.250 /kg fob Dumai…..harga Tbs di PKS turun ke Rp 1.100 per kg.

Pergerakan & Pengembangan  Industri Sawit – Petani  Swadaya 
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3.2

Cermati  perkembangan pasar m.sawit ---

8

Natural Gas  dari fossil

Arah Mana Pabrik M.Sawit Milik Petani 

Spesifikasi CPO
A B-1 B-2 C-1 C-2 D

Indonesia Timur Tengah
SNI: 01-2901-2006 Standard Premium untuk Foods

for Industr for Foods Utk Co-Process Stand Alone IVO Premium
1 Warna Jingga kemerah-merahan
2 Angka Asam ( TAN) mg KOH/grm 1,0 - 2,5 Any

atau Asam Lemak Bebas % maks. 5% maks.  5 % maks. 3 % maks 3,5%
3 Kadar Air ( Moist & Imp.) %-w/w maks. 0,5% maks  0,25 % maks  0,25 % maks 0,25 %
4 Angka Iodium mg I2/100gr 50 -  60 NA NA  50 - 65

5  Densitas at 50 oC kg/cu-m NA NA NA NA

6 Kadar Fosfor mg/kg ( ppm) NA NA maks. 10 maks  5
7 Kadar besi mg/kg ( ppm) NA NA maks.   5 maks  2
8 Kadar Khlorida mg/kg ( ppm) NA NA maks.   2 maks  2
9 Kadar Total Logam Alkali mg/kg ( ppm) NA NA NA

10 DOBI NA min. 2,31 min.  2,8 NA NA min 2,5
Tak jelas, diakalin di Produk Industr. Prod. Makanan Co-Process Stand Alone Diolah di Refinery
Refinery  Process dgn migor & baby produk Bio H produk BioH dengan biaya olah
cost yng tinggi foods di pedesaan yang rendah dan Toxic

3MCPDE  bisa ditekan

Jenis umum dari CPO  4 -5 USD/ton diatas
dan perdagangan kini harga FOB  A
domestik sdh ditekankan
DOBI >2,0

IVO   :             50 - 90
ILO   :             8 -  23
MIVO :          35  - 60

Applikasi di Industri Hilir Sawit

 maks. 10
maks. 2

No Elemen Spec Satuan

IVO   :           840 -  900
ILO   :           880  -  915
MIVO :         840  -  905

Max  0,5 %

maks. 7
maks. 1

SNI  8875 : 2020Malaysia Idea
IVO & ILO

Berbagai jenis produk tujuan. 

A. paling dasar sesuai spesi-
fikasi  SNI 01/2006. Dewasa ini 
sudah dituntut pasar, agar  
nilai DOBI ( Deterioration  of 
Bleach-ability Index) tinggi.

B. Menekan kandungan 
Carcinogen & toxic didalam 
refined oils…maka kandungan 
Chloride harus rendah…telah 
diperkenalkan oleh Malaysia, 
dan Importer Crude PO dari 
LN akan mengarah ke spesifi-
kasi ini.

C. Menekan kandungan metal 
dan gums  didalam minyak 
sawit agar tidak merusak kata-
list “merah-putih” untuk BioH. 
ALB tinggi dipersilahkan, yang 
dari buah sawit busukpun  is 
OK

D. Permintaan specialist 
industry Refinery m.makan 
dari Tim-Tengah.

Disarankan…PO Mill Petani-Sawit, mengarah ke produk   A & C saja. Pilihlah teknologi yang  sesuai, menggapai  fleksibilitas pasar yang lebih luas.
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3.3

Radius  Kebun Petani ke PO Mill < 20 km

9

Natural Gas  dari fossil

Cost Effective        

Ke Arah Mana Pabrik M.Sawit Milik Petani  ?

Ilustrasi:
Ongkos angkut Tbs….kini di daerah Sumatera berkisar Rp 75/kg/10 km.

• Biaya olah Tbs menjadi CPO di PO Mill berkapasitas besar  ( > 30 ton tbs/jam) , berada di level Rp 120 – 170/kg Tbs
• Biaya olah Tbs di PO Mill berkapasitas kecil ( < 20 ton tbs/jam ), sekitar di level Rp 135 – Rp 185/kg Tbs.

a) Bila jarak kebun petani ke PO Mill sekitar 50 km, maka  harga Tbs petani akan  ter-discount  Rp 375/kg untuk ongkos 
angkut  Tbs-nya ke PO Mill.

b) Bila Kebun Petani itu berada dalam radius 20 km-an, biaya angkut Tbs hanya berkisar Rp 150/kg Tbs…. Mereka masih 
gaining Rp 225/kg Tbs. Kalaupun ada kenaikan ongkos olah di PO Mill berkapasitas  rendah..misalnya  Rp 20/kg , para 
petani masih  punya gain Rp 205/kg Tbs.

Hasratnya biaya  transport itu ekonomis, kondisi jalan sering 
tidak bersahabat.akhirnya ongkos angkut tinggi…dan bisa 
busuk buah sawit sebelum masuk ke PO Mill 
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3.4

Perlu diketahui  oleh  Petani  Sawit  yang  akan mengembangkan industry  PO Mill  bahwa  52 -
54% biaya pengolahan Tbs menjadi CPO itu berada di awal proses – mulai dari loading ramp, 
sterilizer  sampai ke  Thresher ( pemipilan buah sawit dari  tandanya )

• Teknologi pengolahan buah sawit menjadi CPO – sudah 100 tahun usianya – .  Kini biaya  
variable cost untuk pengolahan  tandan sawit  menjadi  CPO itu  terpatok ( anchoring )  
disekitar Rp 120 – 170 /kg Tbs. Inovasi   belum ada yang signifikan,  dan  untuk melunakkan 
serat pengikat sawit ( mesocarp) perlu energy  795.620 KJ/kg mesocarp  ( teknologi 
sekarang). 

• Traga Oil Mill – modern & efficient Technology …
Tehnik Traga Oil Mill  akan menyulapnya menjadi  480.000 KJ per kg mesocarp ,dengan 
biaya yang ekonomis begini- konversi Tbs menjadi m.sawit  bisa ditekan ke level  Rp 95 -
100/kg  Tbs, maka kemampuan Korporasi Petani Sawit akan lebih mapan menghadapi
fluktuasi harga CPO yang besar. …..Kini ada 3  jenis  Patent  Alat dan Proses  yang diajukan 
Inovatornya  ke HAKI.

Pabrik Pengolahan TBS menjadi M.Sawit “steam-process “ didirikan di Pulo Raja 
– Sumatera Utara , beroperasi  di tahun 1919

Untuk  menggerakkan /organizing masyarakat petani sawit secara luas  ke arah
Korporatisasi tidak-lah  mudah  dan untuk itu diperlukan ROLE –MODEL  : 

Kerjasama BPDP-KS,  CaRE-ITB, Pemkab Pelalawan, Pemkab Muba dan MBI dikoordinasikan oleh  Kemenristekbrin . Role Modelnya  itu disebut “ 
Pengembangan Teknologi Produksi Minyak Nabati (IVO/ILO) dan Fuel BioH dengan Katalis Merah-Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Rakyat” . 
Akan menjadi suatu  PSN ( Proyek Strategis Nasional ) ………….dan kini sedang menunggu PerPres-nya.
Demikanlah  “Kita” dari  para Alumnus TK  berupaya  melakoni  kegiatan  di Industri Hulu Persawitan untuk Fuel Biohidrokarbon

Pilih Teknologi  Proses  PO Mill yang Ekonomis

Ke Arah Mana Pabrik M.Sawit Milik Petani  ?
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4.4Semakin matang buahnya , kandungan  minyak semakin Tinggi

	

q Untuk meningkatkan OER  dari  Tandan Buah 
Sawit, menghasilkan IPO sebagai bahan 
asupan BioH  ,maka  para   pemanen  perlu 
diedukasi ,yaitu  memanen  TBS pada  saat  
sudah over ripe. Kondisi  brondolan secara 
alami telah jatuh  di tanah  berkisar lebih dari  
6 buah brondolan sawit 

q Sangat diperlukan tenaga-tenaga muda yang 
kreatif , jujur  dan innovative  serta mau  beker-
ja keras, membantu replanting dan mengelola  
kebun-kebun sawit  para petani  ( Dedicated Oil-
Palm Plantation for Energy) ke arah  yang lebih 
produktif, dan    bila ditanam bibit unggl dan 
diiringi dengan adanya skill GAP ( Good Agricul-
ture Practices) ,dan  ketersediaan pupuk  
mencukupi maka  protas kebun small-holders 
bisa   mencapai   23 ton TBS/ha/ thn setelah    
TM 7 
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5Penutup  

Terima Kasih!


