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IoPENDAⅡULUAN

l.l Latar Belakang

Sekarang ini prospck dari kclapa sa、vlt sangat mcnguntungkan Hal ini

disebabkan Lrcna hasil ak‐ hir dari pengolahan kelapa sa、 vit scpclti lninyak gorcng

memiliki nilai ekonollli yang sangat tinggi Olch karcna itu sangatlah baik jika

mahasiswa pcrtanian lllclakukan Prahck Kctta Lapangan(PKL)di pcrusahaan

yang l■ cllliliki pcrkcbunan kclapa sa、vit dan salah satu pcrusahaan tcrscbut adalah

PT Langkat Nusantara Kepong]Kebun Gohor Larrla yang terlctak di Kccamatan

Wampu Kttupatcn Langkat Provinsi Slllη atcra Utara,dan pcta Pcrusahaan

PT,LNK bisa dilihat pada lampiran l(Sttu)、

Kcscmpatan untuk lllcmpcrolch suatu pekettaan Selain dttelltukan olch

pcngctahuan bcrupa tcori yang dibcrikan di bangku pcrkuliahan, juga harus

didukung  olch  banyaknya  pcngalaman  di  lapangan  Pcrkuliahan  yang

dilaksanakan hanyalah lnerupakan rangkaian kcgiatan proscs bcl〔 uar yang bcrupa

lllatcri― matc百 ,kctcrangan dan pcttclaSan tanpa adranp pcngalal■ an langsung

tclltang apa dan bagailnal■a scsungguhnya kcgiatan yang bcrlangsung di lapangan

Oleh karcna ttu dipcrlubn adanya PKL yang bcrtljuan untuk mcnambah

pcngctahualll, pcngalaman, dan gambaran kcpada mahasis、 va tclltang bagailllana

scsungguhnya rcalita dunia kctta yang akan dilnasuki sctclah lulus sattana dapat

lllcnclptakan usahanva sendiri dan tidak sckcdar l■ clamar atau lllcncarl pckcttaan

Dalanl pelaksanaan PKL di Fakultas Pcrtanian l」 nivcrsitas Mcdanノ ヘrca ini

scpenuhnya discrahkan kcpada lη ahasis、va yang tclah ltlcnyclcsaikan lllinillla1 1 00

SKS Kcgiatan ini dilaksanakan i30 1■ari kc」 a.Dcngan dilaksanakannya PKL ini,

mahasiswa diharapkan dapat bclttar dari tcmpat dimana mahasiswa tcrscbllt
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Inclaksanakannya)baik di instansi, pcrusahaanっ  kclolη pok lllasyarakat atau

lcl■ baga pcrtanian iainnya scstlai dcngan disiplin ilinu yang ditclltpuhnva. P,KL

ini lncrupalほ n mata kuliah waib dalam bcntuk pcngalaman ilmu pnkls dan

iatihan kcJa di lapangan dalalm arti luas

l.2 Ruang Lingkllp

Kcgittan Praktck Kctta Lapangan(PKL)mahaSiSWa Fakultas PcltanianY

Ullivcrsitas Mcdan Arca di PT.Langk― at Nusantara Kcpong kcbun Gohor Lalna

dilaksanakran sclama圭 30 hari kctta.聰giatan ini dimulai dari tahap Mcra、 at

tanaman bclum mcn〔 典asilkan(TBM)_Kcgiatan manttemcn pCmcliharaan TBM

dilaksanakan di divisi yaitu,divisi iV.陽 giatan pada TBk/1 rncliputi pclncliharaan

kclapa sawit usia l Tahun(TBM-1).BCbCrapa kcgiatan patt pelllcliharaan TBⅣ l

yang pcrlu dilak‐sanakan yaitu, pcmcliharaan piringan,pclllcliharaan pasar pikul

(pada TBM discbut pasar kontrol),pCmupukan,ablasiF dan tunas pattr_

Daゴ Tanaman Bclum Mcnghasilkan(TBM)。  mahaSiSWa bcralih kc

kcgiを■an Tanalllan Menghasilkan(TM)di bebcrapa divisi,divisi l,divisi II,divisi

III Kcgiattn di tanaman lllctttmsilkan(TMi,tanaman kclapa sawit yang

dilakukan lllal■ asiswa PKLi ttmupukan padL]M,p〕nycmpЮtalll dor」 kClan(anak

ka)uan).Kttlibrasi pada Gulma di tanal■ an T卜1,penghttuttan dan pellyortiran

tandan buah scgar di TPH dcngan sistclll Barcod, Inspcksi ancak pancn,proscs

pancn,pcnghitungan prcmi pancn scrta manttcrlCn pCngangklltan TBS(Tandan

Buah Scgar).

Sctclah dari kcgiatan di tanalllall l■cnghasilkan mahasis、va lllclakukan

Kegittan Prahck Kctta Lapangan di arcal tanaman ulang(TU)diViSi l kcbun

Gohor Lama PT Langkat Nusalltara Kcpong_ Bebcrapa kcgi〔 ■an yang
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dilaksanakan yaitu pcnul■ bangan tanaman kclapa sa、 vit,Pcllgorckan lobang cks

tanalnan,chipping,pcnyclllprotan SBR,dan pcmbuatan parit_

Sctclah dilakukan kcgiatan di budidaya dan pcmcliharaan talllaman kclapa

sa、vit,sclattutnya mahasis、、Fa lnClaksanakan kcglatan prakck kcrla di pcngolahan

kclapa sawit yang di laksal■akan di pabrik kclapa sa、 vit(PKS)Gohor Lallla Di

pcngolahan k‐clapa sa、 vit mahasis、、Fa lnCngikuti alur proscs di PKS illulai dari

pcnilllballgan TBS yang diangkut dari kcbun hingga lllenghasilkan CP()(CrudC

Palm Oil).

1.3 Tujuan dan Ⅳlanfaat

a.Tujuan

Adapun tttuan alri Prahck Kctta Lapangan ini yakni:

i  Sccara umulll mahasis、 va pcsctta PKL dapat mclllpcrolch pcngalaman dan

kctcral■pllan inclalui kcgiatan mcngikuti dan tcllibat langsung dalalll rcalita

yang tcttadi dilapangan.                                       う

2  Secara khusus lllahasis、 va peserta PKL daptt mcmpraktckkan pcngalaman

dall kctcrampilan yang dipcrolch st・ telah lncngikuti PKL

3.MahasisI、■ pcsclta PKL dapat mclaku壺 In pЮ scs intcraksi dan bclttar

bersama dcngan pcscFta lain,霊af terllttt PKL,dan p→ abat yang tcrkait di

tempat PKL.

4  1N(ahasis、 va pcscrta PKL lllampu menganalisa dan mcncrapkan bcrbagai cara

dalam lllengatasi serta FnClllccahk‐ all berbagai pcnmasalahan yang inuncul

5.Ⅳlclllpcrolch l々a、、2san tcntang dunia kctta yang dipcrolch dilapangan

3
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6. Lebih dapat memahami konsep-konsep non-akademis di dunia ke4a. Praktek

Kerja Lapangan akan nremberikan pendidikan berupa etika kerja, disiplin,

kerja keras, profesionalitas dan lain-lain

tl. Manfaat Praktek Kerja Lapangan

Adapun mantaat Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini yakni:

1. Mendukung ilmu teori yang diperoleh rnahasiswa selama menjalani

perkuliahan

2. Membuka cakrawala berpikir dan wawasan yeng luas bagi mahasisrva.

3. Gambaran bagi mahasiswa tentang dunia kerja.

4. Melatih disiplin dan tanggungg jawab mahasisrm dalam melaksanakan tugas.

5. Sarana pembelajaran dalarn menganalisa masalah-masalah yang terjadi di

lapangan.

6. Menurnbuhkan rasa tanggung jawab profesi didalam din nrahasiswa melalui

Praktek Kerja Lapangan. I

4
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HoSEJARAH PERKEBUNAN(PERUSAⅡ AAN)

2.l Sttarah Perusahaan Perkeblllllan di lndollesia

saarah pCrkcmbangall pcrkcbunan di lndoncsia tidak dapat dipisahkan

da五 SlaFah perkcmbangan kdo轟 ansmc,kapitJismc,dan modcr五 sasi Sistem

pcicbunan lladir scba__・ ai pcrpattangan tangan dari pcrkcmbangan kapitalis Barat

Scbclum Barat lllcmpcFkCllalkan sistclll pcrkcbunan,masyarakat agaris lndoncsia

tclah lltcngcnal sistcm kcbun scbagai sistcm pcrckonol■ ian tradisional Usaha

kcbun dtadik‐an usaha pclcngkrap atau sampingan dalal■  kcgiatan pcrtanian

pokok.

Ciri ulnul■ pcrtanian Ⅱほsyarakat agararis pra kolonial attu pra industrial

adalah subsistcl■  Sistcm pcrkcbunan yang dibaも、 olch Barat bcrbcda dcngan

sistcm kcbun pada pcrtanian tradisional diinana sistcln perkcbunan di、 vttudkan

dalaln bcntuk usaha pcrtanian skala bcsar dan komplcks, bcrsifht padat l13odal,

pcnggunaan iallan yang illas,organisasi tcnaga kctta bcsar,pcmbagian kctta五 nci,

pcnggunaall tcna騨 睦尋a upallan,struttur hubllngan kctta yang rtti,dan

pcnggunaan tck■ologi ll■odcrll, spcsialisasi, sistcln administrasi dan birok‐ rasi,

scrta pcnanaman tananan k‐ o難crsial unttよ pasarall dunia.Scpcrti yang dttclaskan

di atas,sistclll pcrkcbllllan illi crat kaltattnva dcngall kolonialisme dan l■ lodcrnisasi

yang tcttadi di lndoncsia.

Ekspansi kckuasaan kolonial pada abad kc… 19 111crupakan gcrakan

kolonialisllle yang paling bcrpengaruh terhadap pcrubahan politik, ckOnollli,

sosial,dan kcbudayaan di ncgara yang d彗 弯ah Mastlknya kckuasaan politik dan

ckonomi Barat tclah lllcngakibatkan tcttadinya prOscs transbrlnasi struktural dari

struktur politik dan ekonollli tradisioIIlal kc arah struktur politik‐  dan ckonollli
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kolonial dan modern. Kehadiran komunitas perkebunan di tanah jajahan

melahirkan lingkungan vang berbeda dengan lingkungan setempat. Sehingga

banyak pihak mengatakan, sistem perkebunan di negara jajahan telah menciptakan

tipe perekonomian kantong (enclave economics) yang bersifat dualistis dimana

terjadi perbedaan ).ang sangat signifikan antara kornunitas sektor

perekonomianrnodenr dengan komunitas sektor perekonomian tradisional v-ang

subsisten.

Prcses perubahan sistem usaha kebun ke sistem perkebunan di Indonesia

tidak hanya membawa perubahan teknologis dan oragnisasi proses produksi

pertanian tetapi juga berkaitan dengan perubahan kebijaksanaan politik dan sistem

kapitalisme kolonial yang menguasai. Oleh karena itu, perkembangan sistem

perkebunan sejajar dengan fase-fase perkembangan politik kolonial dan sistem

kapitalisme kolonial yang melatarbelakanginya. Eksploitasi produksi pertanian

diwujudkan dalam bentuk usaha perkebunan negara seperti Kulturstelsel. t

Perkcmbangan pcningkatan birokratisasi kolonial tcttadi pada abad kc-19

yang ditalldai dcngan tcttadinya proscs scllltralisasi administrasi pcmcrilltahan

Pada akhir abad kc-19, pcl■ critttah kolonial mulia mcmbuk‐ a sck‐ olah rakyat

(V01kSCh001)untuk Calon pcgawai tingltti bawah.Sclain itu,pcmcrintah juga

mcl■abangun jalan Anycr―Panarulttn ulltuk mcningkatkan sistcm komunikasi

Proscs a『oindustrialisasi sclnakin mcluas kctika pcrllcrintah l■ claksanalk‐ an

kCbttakan konservat市 e pada tahun 1870.Kcl■ ludian pada awal abad kc… 20)

pcmcrintah mclatsanak‐ an pol量 ik‐  ctis scbagai upaya untuk mcningkatk‐ an

kCS● ahtCraall rakyat lndoncsia.
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Sistcn■ kcbun pada masa tradisional masyarakat dikcpulauan Nusantara

tclah mckalukan bcrbagal kcgiatall pcrtanian, tcrdapat clllpat macam sistcl■

pcrtanian yang tclah lama dik‐ enal,yaitu sistcm pcriadangan(f'/74/7′ ″

`ζ

 σZr7/ルα′′θη),

sistcm persawahan(wご r Frc・ピごf/7r,ソ z//′

`)″

sぃた″2),SittCm kcbun(g`7rc7c277,9い た/77),

dan sistem tcgalan(c/「・7.′′ため.Namun, studi tentang agraria di lndoneia

mcnuttukan bahwa bangsa E■ opa lcbih mclllcrlukan sistcm pcrtanian pcrladangan

dan tegalan scbagai sistelll yang icbih l■ cnguntungkan dan mcnghasilkan

Kcbun bcrtanalnan campuran di Jawa diduga tclall bcrkcmbang di Jawa Tcngah

scbclulη abad kc… 10.Saumlah daerah diluar Jawa pada masa scbcluin abad ke‐ 19

telah mcngcmbangkan kcbun tanalllan pcrdagangan, lnisainva kopip lada,kapur

barus dan rcl■pah― rcll■pah Proscs k‐omcrsialisasi di dacrah pantai pada abad kc-16

tclah incndorOng lahirnya kerttaan― kCrttaan ISIam dan pcrtumbuhan kOta¨ kota

cmporium di scpattang palltai Jawa, Sumatcra, Sulawcsi,Kalimantan, dala

bllalLlku_Kedudukan」 a、va scbagai dacrah persa、vahan ditandai dcngan bcrdirlnya

kCrttaan… kcrttaan agraris scpcrti■ Ilataram Lama,Jcnggala,Kcdiri, Singasari,

Maapahi,Demakっ Pttal導,dan Mttaram lsialll.Di luar Ja、 va scpcrti Maluku

lcbihmcngalldalhn surplus tanamall kcbun,pttu rclnpah― rcl■pah Adajuga yang

mclniliki sLImbCr pcndapattn lain scbagi bandar emporiumnya scpcrti Makassar,

Battarlnasin,Acch dan Palcl■bang.

Kchadiran bangsa Eropa di indoncsia tclah mcnvcbabkan bcrtambahnva

pcrlllintaan  akan  prOduksi  lndonesia  sccara  ccpat,  mcningkatnya  harga,

mcllllcpcrtttaln kOnttik politik‐ dan ckonomi,Ilcluasnya kapitalislllc pOlitik Eropa,

dan tilllbuinya perirnbangan― pcrilllbangan baru dalalll kchidupan politik,ckonolni,

sosial,dan kcbu壷 ッaan l■ asyarakat lndonesia.Kcdatangan bangsa Portugis dall

フ
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Bclanda mcmba、 va dal■lpak yang paling pcnting dalaln kchidupan politik‐  dan

ckonollli pcrdagangan di lndoncsia Kchadiran VOC di lndoncsia l■ cnycbabkan

tilnbulnya pcrgcscran― pergcscran dalaln sistclll pcrdagangan dan cksploitasi bahan

kol13oditi pcrdagangan.

Pcrkcbunan pada masa rヽOC, 1600-1800 Bangsa Eropa datang untuk

mcndapatkan hasil― hasil pcrtanian dan pcrkcbunan. Kcdatangan Portugis pada

abad kc-16 mcnycbabk‐ an mcningkatnya pcrlllintaan tcrhadap komoditi rclllpah¨

rclnpah Disusul dcngan kcdatallLFall bangsa Bclanda, Incngakibatkan sclllakin

kcrasnya pcrsaingan dan llllcninょ atnva harga rclllpah―rempah. Bclanda

mcnggunakan VOC untuk l■ cnguasai pcrdagangan di Nusantara V()C didirikall

olch ncgara― ncgara kota, yaitu ncgara tdcrasi yang ada di Bclanda  V(DC

berusaha mcnguasai dacrah pcnghasil komOditi dagang seperti Ja、 va penghasil

beras, Sumatcra pcnghasil lada dan Maluku pcnghasil rcl■ pah―rclnpah. Dcngan

itu, VOC bcrusaha mcnggunakan cara― cara yang sudah biasa digunakanう olch

masyarakat 10kal

VOC FnClakukan tiga cara dalaFn mCnguasai perdagallgan di Nusantara

Pcltal■ a, mclalui pcpcFallgan atau kckcrasan scpcrti di Pulau Banda, Batavia)

λ/1akassar, dan Balltcn ICcdua, mcngadakran kontak dagang dcngan saudagar¨

saudagar sctclllpat scpcrti di Tcrllatc,Circbon,dallヽ 4atarall■  Kctiga,mcngikuti

pcrdagangan bcbas yang bcriak‐u di dacrah lokal scpcrti di Acch  Kcgiatan

pcrdagangan VOC sclalu beroricntasi pada pasaran dunia sehingga kcbむ akan yang

diambil di Nusantara sc麗 ng bcrubah scsuai dcngan kondisi pasar Olch karcna itu,

VO(〕 mclak‐ ukan eksploitasi agraria dcngan lncmpcrkcnalkan sistcln pcnycrahan

Wttib dan kOntingcnsi Sclain itu, VOC bcrusaha mclakukan pcngcmbangan

8
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kol■oditi pcrdagangan baru scpcrti tcbu,kopi,dan indigo Pcngakuan kckuasaan

VOC di Nusantara dilaksanakan dellgan pcnycrahan surplus produksi pcrtaian

Pcnycrahan surplus dinamai dcngall penyerahan wttib atau lcvcrcnsi dall

pcnycrahan sesuai kuota discbut dcngan kon伍 ngcnsi_Sistcm pungutan ini mcnirtl

sistcllD pungutan yang dilakukan olch pcnguasa trttlisional

Sampai tahun 1677, VOC mcndapatkan bcras dari 、vilayah Mataram

dcngall pcmbclian bcras Nal■un, sctclah tahlll1 1677 kctika λ4ataram diba、vah

k‐ckllasaan VOC,VOC mcndapttkan monopoli bcras Pada tahun 1743,VOC

mendapatkan dacrah pcsisir dari ンlataram dan diwttibkan mclaksanakan

pcnycrahan wttib bCrupa bcras,indogo,dan kain katun.Saak Mataral■ pccah

mCttadi dua,tahun 1755,Jawa mcttad dacrah― daerah pemasok pcnycrahan w巧 ゐ

dan kc」 a pakSa bagi kepentingan VOC Pcrluasan dacrah &ln pcningkatan

kcktlasaan politik yang ccpat abad kc-18 mcnvcbabkan VOC bcrubah karaktcr

dari pcrusahaan dagang mcttadi pcnguasa tcritorial VOC mcngcluarkall

kCbttakan yang pragmttis yaitu pcrluasan da五 sistelll pcnycrallan wttib kc sistcm

pcnanaman w鶴lb tallaman pcrdagangan.

Pcnanal■an kopi di Priall_aan dil■ ulai mlllln 1707. Priangan barat dan

p五angan timur dttadikanぬcrahド彎msil ktlpi yang mampu mclllcnuh

pcnllintaan pasaran dunia. Kopi ditanam di kcbun― kcblln di lcrcng gunug dan

dikClakan dcngan mcnggunakan pckcJa wttib.Dacrah pcnanaman kopi

kclllludian diperluas di Sumatera dan Alllbol■  Sistcm penanalnan kopi diPriangan

discbut Priangan Stclscl. Pciaksanaanya bcrtcpatan dcngan kcccndcrungan

pcningkatan pcrillintaan terhadap kopi di Eropa di akhir abad kc‐ 17 Hingga tahun

9
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1725, produksi kopi di Ja、 va tclah mcngungguli pcrolchan kopi Yalllan dan

bcrhasil mclalllpaui pcnanaman kopi di Sul■ atcra Barat,Ainbon,dan Srilanka

Priangan Stclscl mcnycbabkan pcnyalahgunaan k‐ ckuasaan karcna para

bupati nellliliki kcse、venangan yang sangat besar dan kcmampuan pcngawasan

VOC sangat tcrbatas.Sistem Priangan Stclscl tclah l■ cnilnbulkan kcbutuhan yang

besar tcrhadap tenaga kctta. Kebutuhan ini telah mclldorong tcttadinya llllgrasi

tcnaga kctta rcgional ke dacrah Priangan.

Pcrkcbunan lⅥ asa Pcmc五lltahan KonscⅣ atif(1800-1830)pcrganian

politik peinerilltahan kc pemcrilltahan Hindia Bclanda pada pcralihan abad kc-18

sampai abad kc-19 11■ cmbcrikan latar pcrkcmballgan sistcm pcrkcbunan di

lndoncsia pada abad kc-19 yallg ditandai dcngan kcbangkrutan V()C Pada lnasa

yang salna,di Eropa tcJadi pCriuasan paham dan clta― cita liberal,scbagai akibat

dari rcvolusi Pcrancis. Kclahiran kaul■l Libcral di Bclanda yang dipclopori olch

Ditt van Hogcndorp mcnghendaki dむ alankannya polね k libcral dan Jstcm「 切ak

dcngan landasan humanismc. Namun, pcmcrilltah kolonial lcbih ccndcrung

lncnerilma gagasan k‐ onsclvativ yang icbih cocok‐ dcngall kondisi negarajaahan.

Sistcm pttak trtlllah dikcnalkan olch]Rattncs yang mcrupakan rcalisasi dari

gagasan laurlll libcral.Pcngcnalan sistclll pttak‐ tanall dilaksanak‐ an seiring dcngan

kCbJakannya mcngcnai sistclm sc、 va tanah di tanah jaahan  Dalam

pdaksanaawap Rattcs dihadapkall pada pcnctapan ttjak sccara pcrorangan atau

sccara sedcsa Pttak dibttarkan dalalll bcntuk‐ uang atau dalam bcntuk padi atau

bcras  yang ditarik sccara pcrscorangan  dari  pcnduduk‐   Namun,  dalam

pclaksanaanya,sistcm paJak tanah ini mcngalallli banvak kcndala dan hambatan

Bahkan,pralttck pcmungtltan pttak tarlah banyak mcnimbulkan kcricuhan dan
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penyelewengan.Setelah pemerintahan Raffles berganti, pemerintah Belanda masih

melaksanakan sistempajak tanah, tetapi berbeda dengan cara yang dikehendaki

oleh Raftles.

Pungutan pajak dibebankan kepada desa, pembavaran pajak tanah tidak

selalu dilakuka dengan uang. Pemerintah Kolonial mempertahankan kedudukan

Bupati sebagai penguasa feodal, disamping sebagai pegawai pemerintah kolonial.

dia juga bertanggung jarvab terhadap pungutan pajak tanah.Sistem sewa tanah

yang diterapkan, membar.va dampak yang perubahan yang mendasar yang sernula

dijalankan oleh pemerintahan tradisional berubah menjadi ke sistem kontrak dan

perdagangan bebas. Dalam pelaksanaanva, sistem sewa tanah tidak dapat

dilakasanakan diseluruh Jarva seperti di Ommelan dendan Priangan. Sistem sewa

tanah ini merupakan kebijakan Inggris yang diterapkan di India, dimana India

memiliki perbedaan struklural dan kultural dengan Indonesia.

Sistcm Tanam Paksa,(1830-1870)kcgagalan sistcm sewa tanah pada masa

pcmcrintahan scbclumnya, mcnycbabkan van den Bosch pada tahun 1830

diangl磁 t lllcttadi guberllluF JCndral di Hindia Bclanda dcngan gagasannya

lllcngcnai CllitullI Stclscl. Sistctle tallalll paksa merupakan pcnyatuan antara

sittclll pcnycttllan恥弯ib dcngan sisteln sc、 種 tanah.Sistcm se、 va tanah juga

mcnghcndaki adanya pcnyatuan kcl■ bali antara pclllcrintah dan kchidupan

perusahaan dalal■l lncnangani produksi tanal■ lan ckspor

Pelaksanaan sistem tanam paksa sebagian besar dilaksanakan di .larva.

Jenis tanaman wajib yang diperintahkan untuk ditanami rakyat yaitu kopi, tebu,

dan indigo, selain itu ada lada, tembakau, teh, dan kayu manis. Pelaksanaan sistem

tanam paksa di daerah-daerah, pada dasamya sering tidak sesuai dengan ketentuan
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yang tcrtulis  Hal  ini tcttasi  karcna banyak tcttasi pCnyillapangan

Penyclenggaraan sistern tanaln paksa yang mcngik‐ ut scrtakan pcnguasa pribuki

scbagai pcrantara mcrupakan salah satu sumbcr pcnyil■ pangan dalam bcrbagai

praktck tanam paksa di jn〔 共江 deSa.sclllcntara itu,pcngcrahan kc■ a pcrkCbunan

kc tcmpat― tcmpat yangjauh dari tcmpattinggal,dan pckclaan rOdi di pabrik yang

tidak l■cndapatkan upah sangat rnelllbcratkan pcnduduk

Pciaksanaan sistcm tanam paksa mclycbabkan tcnaga kctta rakyat

pcdcsaan l■lcttadi SCmakin terscrap baik ikatan tradisional maupun ikttan kctta

bcbas dan komcrsial.Sistcm tanam paksa juga tclah mcmba、 va ぬmpよ

dipcrkcnalkannya sistcl■  ckonol■li uang pada pcnduduk dcsa. Sclain itu, akibat

dari pcningkatan produksi tanalllan pcrdagangan banyak dilakuakan pcrbaikall

atau pcmbuatan ingasi,jalan,danjcmbatan

Pcrkembangan Pcrkcbunan dalam Pcriodc(1870-1942)pada akhir abad

kc19,pcrtumbuhan ckonomi Belanda mcngittak prOSCS industrlalisasi Hal ini

mclatar belakangi rnuncuinya libcralismc scbagal idcologi yang dolllinan di ncgcri

Bclan磁.Schiコ嘔解 bc[ねnlpak‐ pada pcllctapan ttbttakan di ncgacri jttahan

Schubungan dcngan ituF tallllll 1870 mcrupakan tonggak baru s司 arah yang

mcnalldai pe111lulaan zaman baru bcFCOrak ckonoll■i libcral. Undang― undang

agraria tabun 1870,lllcnctapk‐ ani

l Tanah milik rab/at tidak dapat dipcJual bClikan dcngan non― probumi

2 E)isalllping itu, tanah dol■ lain pcmcrilltah sal■ pai scluas 10 bau dapat dibeli

olch noll pribullli untuk‐ kcpcrluan bangunan pcrusahaan.

3 ヒLltuk tanah domain lcbih illas ada kcscmpatan bagi non― pribullli lncnliliki hak

guna,ialah i
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a)SCbagaitanah dan hak mcmbangun(RVO)

b)Tanah scbagai crゃ acht(hak SCWa scrta hak mcwa五 skan)untuk jangka wahu

75 tahun lndustrialisasi pcrtanian lllcnuntut pclllbangunan inttastrukur yang

lcbih mcmadai, a滅an lain jalan rttra, kcrcta api, iHgasi, pclabuhan,

tclckomunikasi,dsb.

Pcrkcmbangan perusahaan pcrk/ebunan(1870… 1914)prinSip ekOnolni

liberal sccara lЭ nη al lllcbcrik‐ an kcbcbasan kcpada pctani ulltuk mcnyc、 vakan

tanahnya dan dilain pihak l13cnvcdiakan tenaganya bagi pcnyclcnggaraan

perusahaan pcrkcbunan Pada rllasa ini,inscntif yang ditcrillla olch petani jauh

icbih bcsar kctimbang pada saat tanam paksa Pada masa transisi tcrlihat iclas

proscs pcrgcscran  dari  usalla pcmcrintah kc  s、 vasta dcngall pcnyusutan

pcrkcbunan lllilik pclnerintah dan incluasnva pcrkcbunan s、 vasta

Komoditi yang memcgang pcranan pcnting adalah kopi, gula,う tch,

tcmbakau, tch, dan indigo. Hal ini dikarcnakan banyak‐ nya invcstOr yang

mcnanalnkan modainya di Hindia Bclanda.Politik ctis yang tcFkCnal dcngan

t面 adcnva, cllligrasip cdukasi, dan irigasi, lllulai dttalankan Olch pcmcrintah

Bclanda pada tahun 1901 scbagai politik‐ kchonllatan yang dituJukan untuk

mcningkatakan kcs● ahtCraan raけat dengan peningkatan pembangunan

inttastruktur PcFk‐ Cmbangan  pcrkcbunan  pada  masa  ini  lnclllpcrlihatkan

peningkatan tcrus, yang paling lllcno町 ol adalah pcningkatan dari tahun 1905

hingga 1909.
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2.2 Sejarah Perusahaan PT Langkat Nusantara Kepong kebun Gohor Lama

Kebun Gohor Lama merupakan salah satu kebun dari PT Langkat

Nusantara Kepong. PT.Langkat Nusantara Kepong merupakan anak Perusahaan

dari PTP.Nusantara - Il dengan PT.KLK sejak Juli 2009. Kebun Gohor Lama

adalah salah satu Perkebunan eks milik Perusahaan Asrng (Belanda) bernama R V

Sinembah Mastcappy. Sejak Tahun 1957 perusahaan ini diarnbil alih oleh

Pemerintah Republik lndonesia pada saat ambil alih Perusahaan Perkebunan

Belanda menjadi milik Negara , maka lahirlah PPN ( Perusahaan Perkebunan

Negara) yang kini menjadi inti dan wadah PPN /PTPN.

S■ ak Juli 2009 PTP,Nusalltara II(PcrSCrO)bCkCJa Sama dcngan PT KLK

bcrubah nama lllcttad PT Lanま at Nusantara Kcpong tcnllasuk Kcbun Gohor

Lalna mcrupakan salall satu Kcbun anak Pcrusahaan dari PTP Nusantara一  II

dcngan PT.KLK Kcbun Gohor Lama scbclumnya mcrupakan 2(dua)Kcbun

tcrpisah yaitu Kcbun Gohor Lallla dan Kcbllll Tattung BCringin,dalam rangka

Ettisiensi kcmudian digabung mettadi l(Satu)utlit Kcbun scsuai dcngan surat

Kcputusan DircksI PT,Pcrkebunall Nllsattt=a11(PcrSCrO)No:ll_0/KPTS/52/1989

tangga1 03 Pcbrllari 1989 maka ttbllll TallJurlg BCringln mcnyatu kc Kcbun

Gohor Lalma Scsuai dcngan Surat Kcputusan Dirck5i PT Pcrkcbunall Nusantara II

nomor i II.0/Kpts/R16/11′ 2010 tangga1 12 Pcbrua五  2010 dan Mcmorandulll

/ヽ1anaging E)ircctur tangga1 22 MaFCt 2010 1■ cngcnai pclllisahan dan pcmbagian

areal Kebun PT.LNK maka Kcbun Gohor lン ama dan Tattung BCringin dipisah

kclnbali
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2.2.l Deskriptif Kebull

Kcbun Gohor Lallla terlctak di Kccalllttan Walllpu Kabupaten Langkat

yang bcttarak± 58 Km dari Kota Mcdan.Kcbun Gohor Lama dibatasi olch:

S̈cbclah Utara dcngan Kcbun Tattung BCringin

―Scbclah Sclatan dcngall Kcbun Basilaln

―Scbclah Barat dcngan Kcbun Ⅳlckarjaya

―Scbclah Tilllur dcngan Dcsa Stabat Lama

Kcbun Gohor Lallla lllcrupakan Kcbutt yang diklclilingi / bcrbatasan dcngan

wilayah 9(sCmbilan)Dcsa,antal‐a lain i Desa Stabat Lallla barat.,Desa Stabat

Lama,Dcsa Stllnbcrヽ 4ulyo,Dcsa Gohor lallla,Dcsa Ⅳlckar Jaya,Kclurahan

Binri・ Desa Situngkit,Dcsa Paya Tusam.Dcsa Iく cbun Balok

Kondisi Gcoga輌 ]Kcbun Gohor Lallla sbb:

―Pcrlllukaan Tanah  :Datar bcrolllbak

―Kctinggian        i20-50 diatas pcrlllukaan laut                    ,

‐Jenis Tanah      : Allu、 rial coklat、Hidromottik Kclabu  Podsolik Coklat

職 kunlllgall

―Tckstur Tanah    :Liat lcl■ ■pttng bcrpaslr.

Kcbull Gohor Lama bcrgcFak dibidang Perkcbllnall ttk〕 lapa Sa、 vit dan Karct

mcmiliki unit pcFttOlahan Tandan Buah Scg額 (TBS)Kclapa Sawit(PKS)

2.2.2 Luas Areal(IIectare Statelllent)

・  TM Kclapa Sawit    :2.010 Ha.

O TBM Kclapa Sawit   i800 Ha

・ Tanaman Ulang(TU) :45811a

・  JLllniah              i3.268 Ha
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. Lain-lain

. Total Areal

2.2.3 PKS Gohor Lama

:251 Ha

i 3_519 Ha

PKS Gohor Lama didirikan pada tangga1 29 Juni 1978,dcngan kapasitas

30 ton TBS/Jalll dan rcsllli olch Ment五 Pcrtanian RI Bapak Profir Socdarsono

Hadi saputra dan pada tangga1 01 Jtlli 1978 mulai di Opcrasikan PKS(3ohor Lama

dipimpin olch Kcpala prabrik yang bcrtanggung jawあ langsung kc Dircksi

lKcmudian dcngan adanya pcrubahan pada sistcm manttclllcn,pada tangga1 01」 uli

1981 Adlllinistrasi PKS Gohor Lama disatuk‐all dcngan Kcbun Gohor Lama

Scbagai pimpinan puncak adalah Adlninistatur dan yang mcngcpalai pabrik

adalah Masinis kepala sckarang discbllt Kcpala lDinas TchnilcPcngolahan

Dall scsuai dcllgan SE Direksi No II_0/SI]/68/1999 pada tangga1 16 Juli

1999 managcmcn pabrik adalah Mallagcr dan scsuai dcngan SE E)ircksi pada

bulan C)1■ obcr 2003 111anagclncn pabrik disatukan kcl■ bali dengan kebtrl di

pimpin Oleh mantter dcngan pilllpinan pabrik adalah maskcp(KDT/P).Dan

scmcttak bulall oktobcr 2009 sistclln計 Iattlgclllcn PKS bcrpisah dcngan Kcbun

yang di pilllpin oleh K[)・「理礎askcp  tt Luas arcal PKS Gohor lama lncl■ punyai

luas arcal sbb i

― Luas arcal pabHk =■ 2 Ha.

― Luas unit Pcllgolahan lillabah=+2 Ha tt Jarak PKS Gohor Lama tcrictak di

Kccalnatan Wampu Kabupatcn Langkat dcnganjarak:

― + 12 Кhn darilbu kota Kabupatcn

… + 58 Km darilbu k‐ ota lVIcdan
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2.2.4 Visi Dan Misi PT Langkat Nusantara Kepong

1. Visi

Menjadi perusahaan kelapa sawit unggul di Indonesia yang rnemproduksi

minyak sawit dengan cara 1'ang benar dan bertanggung jarvab guna mendukung

dan memajukan minvak sarvit Indonesia lestari.

2 Misi

a. Membudidayakan dan mengembangkan usaha kelapa sawit sekalisus

melestarikan dan meningkatkan mutu sumbur daya alam dan lingkungan sena

mengangkat derajat social ekonomi karyawan dan masyarakat.

b. Mengembangkan sumber dala manusia dan masyarakat lokal yang sadar

lingkungan guna melakukan tindakan pengelolaan kelapa sawit yang taat azas

dan bertanggung iawab.

c. Meningkatkan produktivitas usaha kecil kelapa salvit dengan menerapkan

tindakan manajemen yang eflsien dan ef-ektif guna mendukung kesejahteraan

bersama secara berkesinarnbungan.
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IⅡ.IIRAIAN KEChTAN

3.1 聰 giatan Tatalaksaina Ferusahaan

3.1.l Aspek Organisasi dan Mlanttemen Perusahaan

Strukur organisasi Kcbun Gohor Lallta dipilη pin olch scorang Group

Manajer {GM) dimana Group Manajer membarvahi Manajer, seorang

Manejer membawahi 4 (empat) Asisten Divisi, Kerani I (KTU), Kerani Tanaman,

Baparn ( Bagan Terlampir).

Dalam suatu Divisi dipimpin oleh seorang Asisten Divisi, kemudian

membawahi Mandor 1 dan langsung membawahi beberapa Mandor yaitu: Mandor

yaitu Mandor Pemelihanaart, Mandor Panen, Krani Divisi, Centeng.
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Tugas dan Wc、 venang

l.Manajer

Mcrupakan Jabatan tcrtinggi di lく cbun Gohor Lal■a Tugas dan tanggung

Ja｀Vab SCOrang ふ/1anttcr adalah i

・ /ゝ1cnlimpin dan pengclola scluruh scktor produksi dan pcmakaian biaya yang

ada di pcrusahaan dcngan bcrpcdoman kcpa(ね kcbttakan pCrusahaan

・ Mcnyusun dan mclttsanakan kcbttakan umum kcbun scsじ ai dcngan pcdoman

dall instruksi kctta dirCkSi.

・ Mcngkoordinir pcnytlstlnan anggaran bclatta tahunan pcrkrcbulllan

・ MCttaga rahasia pcrusahaan

・ Bcrtanggungja、 vab kcpada pinlpinall pcrllsahaan

2. ヱミsisten]Divisi

Mcmimpin scgala kcgiatan di Divisi scsuai pctuttuk Manttcr

e Mcmbuat dan lllclwusun rcncana kctta bulanan atau tahunan yang mclゎ
uti

targct produksi,tandan bulanan aね u tahullan.

・  Rcncana panclll)pcmcliharaant rcllabilitasi dan iain― lain

・ Rcncana pcnド diaan tcnaga kctta baゴ jCnis pckc苺 盤n

・  Rcncalla pcnycdiaan alat,pllpuk obat dan pcntberalltasall llallla

・ Mcngalvasi produksi hasil pancn dilapangan.

3.ⅣIandor I

Mcrtlpakan urakil Asisten E)ivisi dalam bidang pcllleliharaan, pancn,

ccntcng dan kcrani.Tu〔 弊s dalrltanggungjawab scorang Mandor i adalah i

・ Mcngkoordinasi kctta masing masing mandor

・ Bcrtanggungja、 vab kcpada Asistcn
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4. ]Ktrani I

Mcrupakan Wakil Manttcr dalam bidang administrasi yang dibantu olch

Asistcn Adlllinistrasi Tugas dan Tanggungjawab scorang Kcrani adalah

・  Mcngkoordinir scgala kcgiatan dibidang adlninistrasi

・  Mcngk‐ oordinir scgala pclnbayaran dan pcnycdiaan barang¨ barang ―Ⅳlcnyustln

rcncalla anggaran tahunan

・  Mcnyusun da■ ar ga」 i, lllclllCikSa dan lncncliti kcluar masuknya barang da五

gudang.

・  BcrtallggungJa、vab kcpada Mantter.

5.Perwira Fengamanan(Pa Paln)

IMcmballttllVlallajcr dcngan lllcmllllpln baglall pcngamanan dibantu satuan

kcalllanan Tugas dan tanggungjaヽ 、b scofang Pcnvira Pcngalnan adalah:

・ Ⅳ[cngkoordinir scgala kcgiatan pcttagaan kcamallan dan kctcrtiban pcbrik dall

pcrkcbunan.                                                    ・

・ Mettaga kcamanan infollllasi dan invcntaris perusahaan.

・ Mcnagir dan lncmbe五bll inttruksi kcpa& satuan kcalllaltan pabHk dan

pcrklcbullan.

・ Bertanggungjawtt k‐cpadaヽlanttCr ullit

3.1.2 Aspek Sosial Budaya

PT Lan〔共at Nusantara Kcpong LNK tclah mcnyalurkan scbahagian laba

untuk dalla dan bina lingkungankepada l■ asyarakat sckitar ]く emudian dalam

ranLTka mcⅥ町udkan manusia yang sttal■ tCra kcpada kawawan discdiakan

ねsilitas― fasilitas:

a  Pcrulnahan yang bcrdckatall dcngan lokasi pabrik
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b. Kesehatan berupa f-asilitas Poliklinik

c. Pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga SMP

d. Sarana Olahraga berupa Lapangan Badminton, Lapangan volly, Lapangan

Sepak Bola, dan Lapanagan Tenis Meja

e. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan

f. Mernbentuk organisasi di dalam perusahaan sebagai jernbatan untuk

melakukan hubungan sosial sesama karlawan, seperti :

, SPBP ( Serikat Pekerja Bersatu Perkebunan )

r Sarana ibadah ( mes.lid Ar Rahman dan Gereja HKBP Gohor Lama)

3.1.3 Aspek Lingkungan Perusahaan

Kehidupan sosial dikalvasan Usaha Gohor Lama berlangsung dengan

rukun, Hubungan yang baik tersebut akan terus berlangsung sejalan dengan

berkembangnya PT Langkat Nusantara Kepong tersebut. Corporate Social

Responsibilitv adalah program sosial vang di lakukan PT Langkat Nuruituru

Kepong sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan memakai sumber dana

perusahaan yang kegiatannya di bebankan kepada biaya eksploitasi di luar har,ua

pokok dan tercantum dalam Estimate. Khusus di PT Langkat Nusantara Kepong

program CSR dilaksanakan di bidang infrastuktur dan pemberian bantuan

sumbangan peiode Januari sampai Maret tahun 2019 dengan objek antara lain:

untuk kepentingan umum.

1) Pemberian bantuan Natal Gereja Katolik ST Elisabeth Stabat senilai Rp.

500,000.00

2) Pernberian bantuan untuk Masjid Ar Rahman senilai Rp. 1,000.000.00

3) Pernberian proposal HUT Langliat ke 269 senilai Rp. 500,000.00
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4)Donasi Tali Asih Guru Quran Rp 4,000,00000

5)PcmbCrian Sttadah Mattid scnilai Rp 10,600,00000

6)Bantuan pcmbangullan gcdung GKPS Stabtt scnilai Rp 500,000_00

7)Balltttln sumbangan BKP]日 4ヽ1 Kec.Wampu Rp 500ぅ 00000

8)Battuan sumbangan GKPS&Pcmu(ね scnilai Rp.900,00000

9)Bantuan pcrawatanⅣlcttid KCJCruan Bittai sCnilai Rp 500,00000

Jadi total bantuan CSR PT LNK periodc januari sampc marct tahun 2019 scnilai

Rp 19,040,00000

3.1.4 Aspek Jam Ketta PT LangLat Nusantara Kepong]隆 bun Gohor Lama

Kcbun PT Langkat Nusalltara Kcpong kcbun Gohor Lalna dalam

tcknisnya sangat mcmpcrhatikan jaminan mutu daゴ hasil pcrkcbunan maupun

mcningkatkan kcamanan dari sctiap kawa、 van di kcbun tcrscbut_ Hal ini dapat

dikctahui dari tingkat kcdisiplinan kawa、 van dalam mcmahamu dan mcttalanlon

tugas scsuai dcngan instruksi kctta dan bcgitu pula kesadaran tcrhadap pentingnya

penggunaan alat pelindung diri(APD).

Tcknis kcづ a yallg dilakukan di Kcblln GohoF Lallla yak‐ lli scbagai bcrikut i

a. ApeI Pagi Divisi

Kcgiatan ini dil■ulai pada puktl1 06 00-t16.15、 vib setiap harinya dilllasing―

masillg]Divisi yang dipilnpin olch Asistcn Divisi,Mlandor I,dan l■ andOr― lllandor

lainnya mcmbc面 hn penttrallaanね n intrukJ k‐ cJa tCrhadap scmua Jc面 s

pCkCJaan dilapangan.

b.Jam Dinas Ketta Kalwawan di Lapangan/jam keria dinas

Kcgiatan ini dilakukan pada puku1 06 00-1330、 vib olch l■ lasing-lnasing

/ゝ1andor untuk lllcmbcri pcngarahan tcrhadap kawalvan
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c. Jam Dinas Kebun

Kegiatan ini dimulai pukul 06.30-13.30 rvib untuk menvelesaikan segala

tugas harian dan memiliki waktu istirahat ( wolon ) pada pukui 09 30-10.00 wib.

d. Evaluasi Hasil Kineria

Kegiatan ini dilakukan untuk menyerahkan laporan hasil krnerla

harian dan mengevaluasi.

3.1.5 Aspek Keuangan Perkebunan

PT Langkat Nusantara Kepong LNK mengacu terhadap manajemen

keuangan tahunan yang telah ditetapkan. Keuangan tersebut rneliputi pengeluaran

bulanan yang telah disetujui berdasarkan anggaran tahunan yang telah ditetapkan.

Segala anggaran vang akan dikeluarkan maupun vang akan diperoleh perusahaan

akan dimanajemenkan sedemikian rupa sehingga terbentuk sistem keuangan

kebun yang baik.

:Kctlangan kcbun berdasarkan anggaran tahunan yang l■ cngacu tcrhadap

biaya yang dircncanakan dalalll pcngolaan biaya yang akan dil低 〕luarkan dan biaya

yang akan dipcrolch da五 usalla pclllgclolaan krcbull.  Biava pcngcluaran yakni

mcliptlti bcrbagai pcn(ね琵ュn utltul pcngclolaan k〕 bun。 ねsilitas pcnullJang,gai

karyawan dan隷 〕sttalltCraan kawa、 、an k〕bun.Bcgitu pula biaya masuk}`akni

scgala hasil yang dipcrolch dari suatu klcgiatan usaha di kcbun yaitu hasil dari

produksi kclapa sa、 vit yang tclah dipcrolch

3.2 Kegiatan Praktek Kel・』a Lapangan

Praktek kerja lapangan yang dilakukan berada dl PT Langkat Nusantara

Kepong dengan komoditi Kelapa Sarvit. Kegiatan PKL vang dilakukan dimulai

dari Aspek Keuangan Perkebunan Pernbibitan, TBM (Tanaman Belum

つ
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Menghasilkan), TM (Tanaman Menghasilkan), TU (Tanaman Ulang) ,PKS

(Pabrik Kelapa Sarvit).

Table.lUraian kegiatan selama pkl

No
Tanggal/Buluan/Tahun Uraian Kegiatan Keterangan

1

22-07-2019 Proses Panen H C DivI

2
23-07-2019 lnspeksi Ancak Panen HC DivI

24-07-2019 Pengangkutan TBS 1lC Div I

4
25-07-2019 Penyemprotan Dongkelan 12B Div I

26-07… 2019 Penyemprotan Dongkelan 12B DivI

′０
27-07-2019 Replanting 04B DivI

7
28-07-2019 Libur

29-07-2019 Penentuan CP dan TS 12C Div l

9
30-07-2019 Perotrap Orytes 17B Div I

10
31-07-2019 Pemupukan 12A Div I

01-08-2019 Penulisan Laporan Kantor Div I
t

う
´

02‐ 08-2019 Penyernprotan Piringan 12C Div ll

03-08-2019 Injeksi 12C Di、ア
III

14
04-08-2019 Libur

05-08-2019 Penyemprotan Piringan 15D Di、 1lI

16
06-08-2019 Kalibrasi Becano HC DivI

17
07-08-2019

Penyemprotan Hama Dengan Motor
Spraver

14C Div ⅡI

08-08-2019 Penyemprotan Dongkelan TB!1 17E Div IV

19
09-08-2019 Ablasi 17D Div IV

20
10-08-2019 Penrasangan \.{ulsa 19A Div Ⅳ

う
４

11-08-2019 Libllr

０
４

う
４

12-08-2019 Pemancangan Di宙 si l

，

一

13-08-2019 PKS PKS
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24
14-08-2019

Kunjungan Dosen Pernbi mbing
Lapangan

Kantor Kebun

０
４

15-08-2019 PKS PKS

26
16-08-2019 PKS PKS

27
17-08-2019 HUT-RI Kebun Basilarn

う
４

18-08-2019 Libur

29
19-08-2019 Pembibitan Kebun Basilam

30
20-08-2019 Pelllbibitan Kebun Basilarn
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Ⅳ.PE… SAN

4.l TamalElan Ulallg(TIDノ Replalnti■g

Untuk kegiatan tanaman ulang dilakukan pada kebun Gohor Lama.

Adapun tahun tanam kelapa sarvit yang dilakukan penanatxan ulang yaitu

tanaman dengan tahun tanam 2002 dengan luas keseluruhanrn 2.1 Ha, tahun tanarn

2003 seluas 247 Ha, tahun tanam 2004 dengan luas 147 Ha. tahun tanarn J005

seluas l22Ha.

Tabel. 2 SOP Pernbukaan Lahan (Land Clearing) dan Penanaman Ulang (

Reflanting )

A. Pembukaan Lahan {Land Clearing )
A.1. Sebelum
Pembukaan
Lahan

GMIManager Sebelum dilakukannya Land
Clearing, harus dilakukan RSPO
New Planting Procedure (NPP)
dan kaiian High Carbon Stock
(HCS)
Kebun harus memastikan bahrva
peta NPP tersedia dalam fonnat
Shape File.
Sebelum memulai Land Clearing,
perusahaan harus membuat
delinasi dan demarkarnasi area
konservasi (HCV dan Non HCV).
Kriteria sempadan sungai adalah.
1. Sekurang-kurangnya 100 meter

dari kiri kanan sungai besar
2. Dan 50 meter di kiri kanan

anak sungai yang berada di
luar pemukiman

Managemen harus memastikan
melalui sosialisasi kepada prtugas
GI S, kontraktor, asisten/staf yang
terlibat dalam Land Clearing
mengetahui peta NPP tersebut dan
mengetahui bahwa Area HCV dan
HCS tidak ikut di buka

RSPO NPP

Kalian
HCV,/HCCS
Peta NPP

Delinasi dan
demarkasi
area
konsen asi

Kepres No.32
Tahunl 990
tentan_q

pengeiolaan
Karvasan
Lindung
Buktr
Sosialisasi

A.2. Selama
Pembukaan
Lahan

Manager,r

AsistenlGlS
●

●

Harus dibuat batas pekerjaan LC
baik terhadap areal HCV/HCS
maupun btas izin Lokasi.
Pekeriaan LC harus dirnulai dari

o Laporan Land
Clearing
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jalur batas terluar sehingga tidak
ada over clearing
Jika ada LC harus drnonitor
berdasarkan peta NPP
Sekurangnya I orang asistenrstaf
mengawasi selama proses Land
Clearing
Dilarang keras menebang dan
mengambil kayu dari karvasan
konservasi
Selama pelaksanaan Land
Clearing, pohon tumbang, sisa
kayu atau tanah tidak boleh
disorong atau di buang kedalam
sungai atau anak sungai
Kebijakan "Dilarang Membakar"
harus dilaksanakan untuk semua
limbah kayu yang dihasilkan
selama Land Clearing.
Dilarang melakukan Land
Clearing dan budidaya diareal
lahan garnbut
Untuk areal dengan kerniringan
diatas 4Ao (23") tidak dilakukan
pernbukaan lahan.

Pernbuatan sistem drainase,
terasering, penanaman tanaman
penutup tanah (cover crop) untuk
meminimalisir erosi dan
kerusakarv-de gradasi tanah.

A.3. Setelah
Pembukaan
Lahan

Manageri
Asisteru'GlS

o Mesti dibuat verifikasi kernbali
areal yang sudah dilakukan Land
Clearing.

r Peta Land Clearing harus di
overlay terhadap peta NPP untuk
menghindari over Clearing baik
diarea konservasi maupun areal
batas terluar izin.

Overlav peta
Land
Clearing
terhadap peta
NPP

B. Penanaman Ulang (Reflanting
8.1 Knteria
Tanaman
Untuk
Reflanting

GM/Manager . Dianggap sudah tidak ekomis oleh
karena hal berikut :

- Usia tanaman diatas 22 tahun
- Ketinggian pokok diatas 14 meter
- Produksi TBS dibawah 14

tonlha/tahun
. Harga CPO niendukung untuk

dilakukan refianting
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●

●

Jumlah pokok/ha<70 pokok/ha
Tinggr serangan penl'akit seperti
ganoderma

8.2 Perizinan
areal tanam
ulang

Gm/Asisten ・  Mendapat pcrsct司Щn daH

PD/RD/GM
● AMDALif>3000 Ha
● UKL/■lPL if<3000 Ha
C  Untllk rcllanting tidak pcrlu

dilaktukan NPP

●  Peraturan

pcmcrintah

No 27 Tahun
1999

0 RSPO NPP
2015

B3
Pcmbibitan

G釧ヽAR1/
Managcr

. ldentit-rkasi areal tempat
pembibitan

. Pembelian bibit disetujui
RDIGMIAARI

o Sudah mempunyai izin Surat
Persetuj uan Pernbelian Bibit
(SPPB) dari Dinas Perkebunan

8.4
Mengajukan
Kontrak

RD/GNI . Kirim penawaran kontrak kepada
RD

o Penuniukan kontraktor oleh RD
8.5 Persiapan
Lahan

Manager/Asiste
nistaff

Penjelasan mengenai SOP
pernbersihan dan persiapan lahan
kepada kontraktor dan para
pekerj a.termasuk imas tumban g,

stacking,iperumpukan,pancang,
pembuatan teras, tapak kuda,parit
dan jalan.

Semua pokok sawit yang diserang
ganoderma harus ditebang semua
dilahan penanaman ulang
Pastikan tidak ada pernbakaran
servaktu penanalnan ulang
Prosedur Tanggap Darurat
Kebakaran Lahan

Team Pemadam Kebakaran
yang terlatih
Sarana dan prasarana
penanggul angan kebakaran
lahan
Meningkatkan monitori ng
selama musim kemarau
Mernastikan ketersediaan
surnber air untuk tu.juan
pemadaman kebakaran

3

4

KLK GAP
Asean
Guidelines on
Zero
Buirning
SOP No:16:
Ttrngggap
Darurat
Kebakaran
Lahan

8.6 Pekerjaan
Penanaman

Managc″Asistc

n/Staf

r Menanam bibit vang bennutu
tinggi yang diambil dari
pembibitan sendiri

. Bibit yang tidak memenuhi svarat

Berita acara

pemusnahan
bbit afkir

Keb封 akan

●

●
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(afi<ir) harus dimusnahkan dengan
cara yang benar dan
terdokumentasi

. Meminirnalkan r.vaktu areal kebun
tanpa penutup tanah dengan
menanam mucuna,LCC dan
tanaman-tanafilan bermamfaat

r Pastikan tidak ada pokok kelapa
sarvit ditanarn di areal HCV atau
lahan gambut

sustainably
KLK

8.7
Perneliharaan

Asistcn/Staf Menetapkan teknis kerja
perneliharaan termasuk
penyemprotan bahan kirnia,
pemupukan, perawatan jalan,
sensus pokok dan hama, sefta
seleksi pokok kelapa sawit 1,ang
tidak bermutu akan diganti

Gambar I

Ada beberapa rnetode replanting yang digunakan oleh perkebunan 1,aitu

metode land clearing, windowringi partial burning, zero burning dan underlantinc.

Metode zero burning ini bertujuan unutuk rnenghindari kerusakan tanah dan

lingkungan karena tidak menggunakan cara pembakaran yang dapat rnenirnbulkan

dampak negatif pada tanah dan lingkungan, sehingga metode ini adalah rnetode

vang ramah lingkungan.

Namun teknik replanting kelapa sarvit yan-u banr,ak digunakan saat ini

adalah metode zero burning. Tanaman ulang yang dilaksanakan adalah tanaman

kultur jaringan yang setelah dilakukan pengkajian disimpulkan gagal karena buah
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yang terbentuk 48Yo adalah Abnormal, bersifat spesies dan adanva serangan

berat cendawan ganoderma maka dilaksanakan percepatan tanama ulang kembali.

Reflanting atau tanam ulang adalah kegiatan penanaman kembali pada

perkebunan kelapa sar.vit yang sudah tua, tidak produktif , SPH tidak standar.

Kegiatan retlanting dilakukan di divisi I blok 4 B" Adapun cara kerja atau aturan

turnbang chipping di PT. LNK adalah:

a. sebelum pokok di tumbang terlebih dahulu tanah di lubang di sekitar kiri dan

kanan pokok agar penumbangan lebih mudah dan akar-akamya tercabut.

b. setelah pokok ditunbang baru di chipping dengan ukuran ketebalan 7,5 cm.

panjang civing 75 cm" semua pelepah di susun baru di potong menjadi 5 bagian.

tujuan dilakukannya chipping yaitu mempercepat proses pengeringan.

menghindari pertumbuhan oryctes, mempennudah proses pulverize, dan

mematikan pertunrbuhan spora.

c" korek lobang dengan ukuran lm (panyang) x I m (lebar) x lm (kedalaman) '

Table. 3 Seedling infection with ganoderma, tr.vo years after planting

Treratl■ent シ6 sccdling infcctcd

Diseased stumps not excavated
Diseased stump excavated:
-0.5x0.5x0.5m
-1 x1x1m
- 1.5 x 1.5 x 1.5 m
-2xZx2m
-2.5 x2.5 x2.5 m
Healty stumps not excavated (control)

87.5

8r.2
J/.)

0

0

0

0

Dari tabel diatas dapat disirnpulkan bahwa sernakin dalarn galian lobang sernakin

kecil penyeranganipenyebaran ganoderma.

d. akar dan tanah letaknya terpisah danjauh dari lobang.

e. apabila ada buah hitam harus di cincang.
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f. pokok civingan dan pelepah tidak boleh masuk parit dan tidak boleh masuk

lobang vang sudah di gali.

g. tanah tidak boleh menumpuk harus di serak dan akar-akar habis galian harus di

pecah.

syarat-syarat dilakukannva replanting yaitu :

- Produktivitas TBS yang ada di areal tidak sesuai dengan target \,ang

diinginkan

- Tegakan dalam suatu areal tidak standar

- Sudah di identifikasi adanya penyakit turunan

- Adanya serangan ganoderma yang sudah di identifikasi

Setelah civing , untuk pengeringan dibutuhkan rvaktu 45 hari untuk

melakukan pemblenderan /pulverization kemudian semprot SBR (spray brangket

raund ) dengan tujuan untuk mematikan semua gulma yang ada di areal. Lalu

lakukan pemancangan dengan langakah-langkah sebagai berikut: 
t

- Dimulai dari luas lahan t ha terlebih dahulu (pancang haktaran) ukuran I00 r

100 m

- Tetukan titik awal dari pinggir area di titik 0' sebagai pancang kepala

(sebagai pancang hidup) untuk menentukan arah timur-barat dan arah utara-

selatan sesuai dengan arah mata angin dengan bantuan alat kompas.

- Tali I : direntangkan utara-selatan secara lurus dari pancang kepala kernudian

tancapkan pancang sesuai titik yang di tentukan dengan jarak tanam 7 .65 m.

- Tali 2 : direnlangkan timur-barat secara lurus dari pancang kepala kernudian

tancapkan pancang sesuai titik yang di tentukan yaitu dengan tanda pita
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merah (pancang hidup) dan pita hitarn (pancang mati) dengan jarak tanam

8,84 m.

Setelah dilakukannya pemancangan kernudian meranam mucuna (salah

satu jenis tanaman kacang-kacangan yang merambat ) adapun fungsi dari rnucuna

ini adalah sebagai pendingin tanah, menghambat pertumbuhan gulma.

menghasilkan unsur nitroget, dan meningkatkan kondisi hara tanaman dari s'aktu

ke r,valdu. Berikut adalah tabel biaya replanting per heklar

Tabel.4 M{)DI-rLAI{ ti}iIrLAN.r'lN(i cos'r RHI-L.AN'rtNG 2t) l9 lNK
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4,2 Pembibitan Kelapa Sawit

4.2.1 Pembibitan kelapa sawit varietas Applied Agricultural Resources

(AAR) dan Topas

Kelapa sawit merupakan tanaman prekosius (precocius), yang mencapal

tahap kedewasaan pada umur 25 bulan atau lebih awal sejak penanaman, dengan

puncak produksi tandan buah segar pada tahun ke-4 atau tahun-tahun berikutnva

Jenis bibit yang dipakai oleh perusahaan PT.LNK adalah AAR dan

TOPAS hasil persilangan dari dura dan persipera buah vang dihasilkan yaitu kulit

tebal , cangkang tipis, dan biji kecil, pembibitan dilakukan di kebun basilan,

dikarenakan di kebun gohor lama tidak ada kegiatan pembibitan.

Gambar 2

Produksi TBS yang konstan dilapangan sebagian besar bergantung pada

keseragaman dan kesehatan kecambah dari pembibitan. Pengelolaan pernbibitan

yang baik dan proaklif- dengan aplikasi sistem agronomi adalah suatu keriajiban

dalam rangka menrperoleh hasil produksi sarvit .vang tinggr secara

berkesinambungan.

Pembibitan kelapa sawit adalah salah satu hal \rans sangat penting dari

proses budidaya kelapa sarvit. Oleh karena itu, tidak salah dikatakan bahwa

suksesnya perkebunan kelapa sarvit adalah bergantung pada bahar, tanaman dan

pengolahan sejak di pembibitan. Sebagaimana pentin,unya aspek kebun lainnya.
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Produksi bcnih kclapa sa、 vit unggul sangat bcrgantung tcrhadap pcrhatian

dctail pada sctiap tahapan pcngclolaan pcl■ lbibitan yang baik dan diikuti dengan

償andar tata cara pcngclol狂 Ln yang tclah tcrtti dan cclHlat

Kclapa sawit lnclniliki masa hidup produktif hingga 20 tahun atau lcbih

dan jika ada kckurangan pada kondisi bibit, lnaka akan bcrakibat pada hasil

pemanenan yang kurang baik ulltuk jangka waku yang lama Olch karcna itu,

pada saat proscs pcnanaman bibit kclapa sa、 vit dilapangan harus mclaksanakan

proscs pcnyclcksian yang kctat dan hanya bibit yang tcrbaik sala yang ditanaln

untuk incmaksillnalkan hasil produksi TBS dikcmudian hari.

1.Pcmilihan lokasi

Pclllilihal1 lokasi untuk pcl■ bibitan adalah hal yang sangat kritis Lokasi

pcnlbibitan harus di tcinpatkan ditcngah― tcngah lokai/arcal yang akan di tanallli

Bcbcrapa hal dibawah ini yang harus di pcrhatikani

a  Topogra■                                                   う

Lokasi yang dipilih scharusnya tanah datar atati scdikit bcrgclolη bang

dcngan k‐ cmiringan iahan antara O°  sampai 3・  darl lcbih disarankan mcnliliki

sul■bcr air mudah di akscs dan pcrlnancn Untuk kcpcrluan irigasi pada dacrah

yang lcbill rendah,dcngan demikian air erosi pcrlnukaan dari pcl■lbibitan dapat

mcrcsap k‐ cmbali kcdacrah sumbcゴ cadangan alr

b.Sul■lbcr alr

Persyaratall air (ktlalmas dan kualltitas) harus ditcntukan sebclulll

pcrsiapan arcal pcmbibitan Surllber air yang tcrmudah adalah yang dckat dcngan

kolam alami atau danau schingga han]に dibutuhkan unitjaringan pipa dan pomba
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c  Drainase/arcal

Dacrah yang dipilih hcndaknya tidak mudah tcrkcna ballJir yang dapat

mcrusak pcl■ bibitan dan bangunan. UIltuk lncndapatkan pcltulllbuhan optimal

dcngan lllcminilnalisasi ctiolasi, disarankan arcal pcmbibitan utama dcngan

kcrapatan 13,800 polibag pcr ha dcngan jarak‐ tanal■ l scgitiga 0 91 lll x0 91ln,

bclum tcrmasuk areal scpcrti akscsjalan.Jarak tanam harus ditambah 0 15 m jika

umur bibit scbelum tanaln 12 bulan.

d Akscs danjalan

Jalan di dalam arca pembibltan dan kcrapatan tanamnya harus secra

ccnllat dircncanakan dan dirancang Akscs jalan bcrgantung pada pcncmpatan

jarak antar polibag dan tipc irigasi yang digunakan  Akscs jalan kc arcal

pcmbibitanharus cukup lcbar untuk lllcl■ udahkan kcndraan bcrgcrak lcluasa

kctika puncak masa tanalll schingga dapat mclllfasilitasi pcngaturan dan

pemindahan bibit.

2. Persiapan lokasi

Persiapan lokasi pernbibitan peraw'atan tempat pembibitan, akses vanq

mudah merupakan hal penting agar pertumbuhan bibit menjadi optimal dengan

cara menyediakan kondisi kondusif untuk pertumbuhan bibit. Ernpat aktir itas

utama yang perlu dilakukan untuk persiapan calon pembibitan adalah disain

perntribitan, pembersihan lahan, pernbuatan pagar batas, dan pengaturan baris

tanam-

a. Disain pembibitan

Disain pernbibitan yang baik adalah mendukung akses transportasi selama

pengangkutan bibit kelahan tanam khususnya pada penanaman saw.it skala besar.
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Semuanya dapat dilakukan dengan menggambar sketsa rencana lokasi pembibitan

yang menggambarkan semua tapakj alan,dan titi k/saluran iri ga s i.

b. Pernbersihan lahan

Setelah batas-batas lokasi pembibitan ditentukan, pembabatan dan pembersihan

lahan harus dilakukan paling tidak 2 minggu setelah kecarnbah tiba. Sesudah itu,

lokasi harus dipagari, polibag disusun ulang dan sistem irigasi di pasang.

c. Pembuatan pagar

Tipe pagar yang sering digunakan untuk pembibitan adalah pagar karvat

berduri dan kawat yang dialiri listrik.

d. Tipe pagar konvensional

Pagar ini memiliki spesifikasi vang ditentukan oleh jenis hervan 'v'an_s

kerap kali mengganggu pembibitan. Contohnya dengan pagar kawat berduri

dengan rninimal 4 baris dari pennukaan tanah, pagff jenis ini cukr"rp untuk

mengendalikan sapi dan kambing. i

e. Tipe pagar listrik

Pagar yang dialiri listrik merupakan suatu bentuk pertahanan terbaik dari

ancaman hama mamalia liar. Kawat vang disaranlian untuk dipasang pada pagar

listrik adalah karvat yang memiliki kekuatan 250-300 kg. Tinggi kawat vanc

beraliran listrik dari permukaan tanah adalah bervariasi karena bergantung pada

hama mamalia yang akan dikendalikan, sebagai contoh 10 cm untuk

mengendalikan landak.

I'. Pengaturan baris tanam
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Pengaturan baris tanam dilakukan untuk memberikan ruang ljaruk antar

polibag yang paling sesuai dengan demikian benih memiliki pertunrbuhan yang

seragam dan akses intensitas cahaya serta mandapatkan pengairan yang eflektif.

Polibag diatur dengan jarak 0.91 m x 0.91 m berbentuk segitiga

(triangular) untuk menrberikan maisng-rnasing ruang turnbuh bibit yang

optimal.semua baris tanam harus lurus dan masing-masing bersudut 60o dan

pararel dengan garis irigasi.

Pada sistem irigasi sumisarrsui, silinder MK 1l terletak antara setiap -1

baris polibag,tapak selebar I m disediakan setiap 8 baris untuk akses. Ketika bibit

telah berurnur 7-8 bulan, silinder MK Il ditambahkan diantara silinder MK iI larna

yang telah di pasang sehingga membentuk rancangan terakhir 1 silinder MK Ii

untuk setiap 2 baris pembibitan.

3. Pemesanan kecambah

a. Pemesanan

Kecambah biasanya dipesan ketika semua persyaratan pembibitan sudah

berada pada tahap akhir. Biasanva pemesanar sementara di buat paling tidak satu

tahun sebelumnyadan dikonflrmasi pada r,*aktu ),ang berdekatan dengan

pengiriman. Pengiriman benih harus dilakukan sec.ara bertahap untuk

menyediakan waktu vang cukup untuk penanaman kecambah.

b. Sumber kecambah

Semua benih yang berkecambah harus dibeli dari penyedia atau agen !,ang

bereputasi baik. .iika kecambah diperoleh dari indonesia, maka kecambah harus

bersertifikasi dari Balai Pengawasan dan Pengujian mutu Penih (BPPMB) dinas

perkebunan dan jika kec.ambah diperoleh dari malasya, maka harus diperoleh dari
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produsen yang telah terdaftar di SIRIM dan MPOB untuk memastikan keaslian

dan kualitas kecambah.

c. Jumlah pemesanan

Dalam penentuan banyaknya kecambah yang di pesan, tingkat kuantitas

sortir, dan ban-v-aknya kecambah yang tersortir (dipembiitan dan dan sebelurn

penanaman dilahan) akan dipertimbangkan untuk mengetahui jurnlah kecambah

yang dibutuhkan dilahan. Secara umum, kebutuhan kecambah untuk populasi per

hektar 138 pohonlHaadalah sebanyak 190 kecarnbah (lebih dari 300 o ).

Sedangkan, untuk populasi per hektar 148 pohonfHa, akan dibutuhkan 205

kecambah.

4. Pembibitan satu/dua tahap

Keputusan untuk memilih pembibitan satu atau dua tahap akan menjadi

keputusan yang bergantung pada situasi spesifik yang dihadapi seperti

pembibitan dua tahap disarankan untuk lahan tanam skala besar (>50 Ha). ,

a. Pernbibitan satu tahap

Sistem ini menggunakan polibag yang besar dan benih kecambah langsung

ditanam di dalam polibag hesar tersebut dengan cara yang sama untuk

penanaman di persernaian.

Beberapa keuntungan dari sistern ini adalah

. Setelah kecarnbah di tanam, selanjutnya tidak ada lagi pemindahan

kepembibitan utama dengan demikian sistem perakaran tidak terganggu dan

pertumbuhan lebih cepat.

Namun sistem inijuga rnemiliki beberapa kekurangan:
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. Kesiapan infiastruktur pembibitan dibutuhkan dari sejak pengiririman

kecambah baru.

r Membutuhkan lebih banyak air dan tarnbahan bahan bakar,

pemakaiarlkerusakan pada dua atau tiga bulan pertarna.

. Membutuhkan lebih banyak media tanah karena proses penl'ortiran (culling)

dilakukan pada polibag besar.

o Lebih sulit untuk melakukan pengawasan /pengamatan karena areai

pembibitan luas.

o Tidak ada cukup lahan untuk penerimaan kecambah pada tahun berikutnra

jika te4adi keterlambatan program penanaman, kecuali areal pembibitan lebih

diperbesar.

o Penyortiran (culling) dan penggantian kecambah rnenjadi pral'tis.

o Tidak dianjurkan untuk penanaman skala besar karena memerlukan areal

bibitan yang sangat luas dan juga rnelibatkan biaya tinggi. '

. Sulit dalam memberikan naungan yang baik untuk kecarnbah.

b. Pembibitan dua tahap

Sistem pernbibitan dua tahap melibatkan penyemaian kecambah pada

polibag kecil yang diatur berdekatan pada area yang kecil selam 2-3 bulan

pertama. Bibit kemudian dipindahkan ke polibag besar hingga 7-9 bulan sebelum

penanaman dilahan. Sistem ini rnenriliki keuntungan daripada sistem pembrbitan

satu tahap seperti.

o Hanya dibutuhkan area yang kecil untuk 2-3 bulan pertama

. Pengairan hanya sdikit untuk 2-3 bulan pertama
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o Lebih mudah melakukan pengawasan/pengamatan selama tahap kritis (yaitu

2-3 bulan setelah penanaman)

r Penyortiran (culling) dapat dilakukan dengan cepat dan mudah pada tahap

pertama sebelum penanaman di polibag besar

Adapun kelemahan dari sistem ini adalah.

. Aktivitas ekstra yang harus dibuat dirnana membr"rtuhkan banyak pekerja

. Adanya kemungkinan kecambah rnengalami keterlambatan perlumbuhan jika

dibandingkan satu tahap khususnya berhubungan dengan pengaturan naungan

( shade)

o Kurang baiknya teknik pemindahan (transplanting) dari polibag kecil ke

polibag besar dapat menyebabkan stress yang cukup parah.

5. Tahapan pembibitan dua tahap

a. Tahap persemaian

- pengisian dan pengaturan tempat '

polibag harus diisi dengan tnah hingga cukup penuh dan diternpatkan di

tempat pembibitan rninimal 4 bulan sebelum rencana penanaman untuk membuat

rnedia tanarn padat. Hanya tanah dari bagian atas yang terbark untuk pernbtbitan .

plibag harus di balik sebelum di isi tanah sehin-uga dapat berdiri tegak iurus, pada

persemaian harus dibuatkan pembatas dan bingkai kayu untuk mencegah polibag

terjatuh.

- Nauangan

Tahap ini diperlukan naungan dari pelepah sawit dengan intensitas 30olo,

pelepah sawit harus disemprot dulu dengan pestisida untuk menjamin tidak

adanya hama penyakit.
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- Penanaman kecambah dalarn polibag

Penanaman kecambah sebaiknya tidak lebih dari satu hari setelah diterima,

kecambah harus ditanarn kedalaman 1 ctr dengan radikula (bakal akar)di bagian

bawah dan tutup dengan tanah, kecambah sejenis dari persilangan yang sama

akan lebih seragam dan kelainan akan lebih mudah untuk dideteksi. Namun pada

saat penanaman dilapangan bibit boleh dicampur dengan jenis lain setelah

penanaman selesai, labei identitas harus ditempelkan di tepi polibag.

b. pembibitan utama

- pengisian polibag

sebelum pengisian polibag aplikasikan pupuk Rp sebanyak 100 grlpolibag

vang sebelumnya dicampur merata dengan tanah. Pengisian polibag drrnular

minimal satu bulan sebelum transplanting. Polibag besar berukuran 38 cm x -15

crn x 500 gauges.

- Pengaturan letak polibag

Pengaturan jarよ polibag unt■ lk meminimalkan kompctisi cahaya antar

bibit dan l■ cmudahkan pcngcndralian llalna pcnvaktit,pcnyiallgan dall pcmupukan

Tabcl.5 Transplantasi dal‐i persclnaian kc polibag besar(pCmbibitan utama)

Pekctta hanlS mempcrSapkall lubttg tanam tt polibag bcsar scbclum

transplanting bibit. Lubang ini dapat dibuat dcngan mcnggunakan alat “hole

corefoΠncs''  Bibit pada polibag kccil harus tcrlcbih dahulu disiram air

mcnycluruh scbclum dipindahkan kc polibag bcsar  Untuk lnclninilnalkan

Jarak polibag yallg dirckoIIllcndasikaln unttk bcrbagai lllllllr tanal■ dilapangan

Umur bibit pada saat penanaman {
bulan)

Jarak triangular antar polibag (rn )

09-11 0,75

11-13 0,91

13-18 l_25
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gangguan pada akar, polobag harus di potong dengan pisau silet dan bibit

dikeluarkan dengan pelan-pelandan hati-hati. Bibit vang sudah dipisahkan dengan

tanahnya tersebut lalu dimasukkan ke dalam lobang tanam pada polibag besar dan

tanah di padatkan secukupnya di sekitar akar.pastikan bahrva bibit di tanam

dipolibag besar sesuai dengan perrnukaan atas tanah polibag kecil. Penyrraman

harus segera dilakukan. Pemberian mulsa cangkang kernel pada permukaan tanah

harus dilakukan.

6. Perarvatan bibit

a. Pengairan

Faktor yang paling penting dalam mencapai keberhasilan baik dalam

pernbibitan adalah ketersediaan air mencukupi untuk menjamin pertumbuhan bibit

yang optimal. Kadang kala air yang tida memadai adalah akar masalah timbulnr a

serangan hama dan penvakit pada bibit dikarenakan kondisi bibit yang lemah dan

lebih rentan terhadap hama dan penyakit. lndikasi dari minirnnya air dipembikfitan

adalah timbulnya penyakit blast dan gejala collante. Tidak ratanya jangkauan

sistem irigasi juga dapat mengakibatkan ketidak seragaman pertumbuhan bibit.

b. Pemupukan

Adaiah sudah lazim bah*a kadar pemupukan untuk pembibitan

memerlukan penyesuaian tergantuk praklek pengelolaan dan sesuai denqan

berbagaijenis tanah ( Hew & Toh. 1973).

Untuk aplikasi pemupukan adaun, penyemprotan bibit yan_q harus

dilakukan pada awal pagi atausore. Seluruh bibit harus dibasahi dan tidak ada

penyiraman dilakukan untuk pada hari aplikasi .namun untuk aplikasi
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pcnyclllprotan H(3FB pada polibag bcsar harus dilakukan sctclah pcnyiraman

biasa.

Untuk aplikasi pupuk solid, pupuk maemuk harus ditimbang untuk

mcndapatkan yang sesuai. Pupuk llarus ditabur lllcrata pada pcrlnukaan tanah

polibag nlinillla1 2-4 clnl dari pangakal bibit Aplikasi pupuk solid harus dilakukan

bila bibit kc轟 ng,yaitu pada pagi hari scbclul■ disiram,atau pada sorc ha五

c. Progralll pemupukan bcrdasarkan pupuk yang bcrsifht slow rclcasc

Tcrdapat bcrbagai tipc pupuk bcttcniS Slow rclcasc(slow rclcasc trtilizcr SRF

yang tcrdapat di pasaran.Pupuk‐ yang dirckomendasikan adalah pupuk agroblcn

(16:8:9:3)atau multicotc (16:8:10:3) Pupuk SRF yang dipilill harus dapat

lηcmasok urlsur hara pada waktu danjumiah yang tcpat untuk pcrtumbuhan bibit

d. IKadar pcmupukan

Tabe 6 Rckol■cndasi umulll pada pcnggunaan pupuk SRビ 7 dipcmbibitan

Umur pernbibitan Program pernupukan SRF '
(minszu) (bulallb

1-12
(tahap

persemaian)

3 Mengikuti program pemupukan
konvensional atau 7.5 g SRF,/bibit

16

(tahap pernbibitan
utarna )

I
{pada

transplantasi)

Campur tanah bagian tengah atau atas

dengan 100 g RP.75 g pupuk SRF/bibit

20 5 15 g kicscritc Lttutkan HGFB(l g
untuk‐  10 1 air dan scmprotkan 500
tllittibit

28 7 Larutkan HGFB(3 g untuk 10 1 air dan

scmprotkan 500 1111/Ъ ibit)

40-48 10… 12

(atau kurang)

30 g pllpuk mttcmuk prcmium
(12■ 12キ 17■2+TEソbibitん ulan
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7. Pen-vakit bibitan

. pen--vakit bercak daun curvularia

'r penyebab dan gejala

penyakit ini di sebabkan oleh jamur curvularia eragrostidis dan jarnur lain

yang masih berkerabat. Gejala mula-mula muncul pada kedua sisi tunas yang

sudah membuka atau daun termuda yang sudah sepenuhnya membuka. Gejala

tersebut berupa bintik kecil berwama kuning tembus cahaya. Bintik ini akan

membesar membenluk bercak, berbentuk elips. dan warnanya berubah menjadi

coklat muda lalu menjadi coklat tua.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan penyebaran pen,l:akit

bercak daun culvuralia di bibitan . penyakit ini umunnya terjadi saat kondisi

cauaca basah dan lembab.

1 Curah hujan tinggi" terlalu banyak disiram . dan bibitan yang kurang ventihsr.

(umumnya karena naungan terlalu rapat atau naungan di pasang terlalu

rendah), dimana tanaman berada dalam kondisi lembab dalanr wakt _y-'ang

lama yang merupakan kondisi vang kondusiluntuk penyebaran penyakit.

Penggunaan tanah yang mengandung banyak tanah liat sehingga air tidak

dapat mengalir keluar dengan lancar dari polibag dan air yang rnenggenang di

bedengan dapat memperparah kondisi.

Beberapa klon tertentu juga diketahui lebih rentan terhadap penvakit ini.

Namun, dengan pengelolaan yang baik dan juga dengan rnenghindari

kelebihan air, klon yang rentan umumnya dapat terhindar dari infeksi.

つ
ん

3
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4. Ran:et yang stress dan lemah juga rentan terhadap culvularia. Ramet dapat

menjadi stress saat baru ditanam, dimana mereka rnulai mengembangkan

t-ungsi sistem akar dan mekanisme fotosintesis dilingkungan baru.

Pencegahan penyakit bercak daun culvularia

Circular sebelumnya, "CLONAL OIL PALM NURSERY AND FIELD

PRACTICES"' I Advisory Cir.No.2l94lTCClen,72 th May,1994 lupdated

November,2005)l sebaiknya diikuti dengan benar.

Naungan sebaiknya di pasang pada ketinggian 2 m atau lebih untuk

memperbaiki ventilasi dan memudahkan pergerakan pekerj a.

Air harus dapat mengalir dengan lancar dari bedengan tempat poiibag

diletakkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meninggikan bedengan atau

rnembangun saluran air dikedua sisi bedengan untuk mengalirkan kelebihan

air. Idealnya, bedengan seharusnya dibatasi dengan pasir atau kulit kernel

kosong. ,

P0libag untuk persemaian di isi dengan tanah sandy-loam yang di campur

dengan 15 mg rock phosphate per pclobag. Jika tanah sandy-loarn tidak

tersedia, campur tanah yang tersedia dengan tanah sungai untuk memperoleh

tanah dengan tekstur sandy-loam (50-709rir kandungan pasir. tergantun_u

kandungan clay dan silt, dan kurang dari20oh clay).

Kondisi lembab yang berlebihan merupakan kondisi vang kondusif bagi

penyebaran culvularia, kareana itu, penyiraman aharus diperhatikan dengan

baik.

Setelah penanaman. sirami polybag samapai air mengalir keluar dari dasar

polybag untuk memastikan polybag benar-benar basar.setelah itu, sirami

う
Ｄ

4

5
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6.

ramet jika hanya diperlukan. Penyiraman tidak perlu dilakukan jika polibag

sudah basah karena sisa penyiraman hari sebelumnya karena hu1an.

Untuk menentukan kapan penyiraman dilakukan, periksa beberapa polybag

dari lokasi yang berada di bibitan dengan cara memeriksa kelembaban

permukaan tanah dan dengan menekan sisi polybag pada bagian tengahnva.

Jika polybag masih ernpuk dan lentur ( tanah di dalam pol.vbag masih basah ).

dan permukaan tanah tampak basah, jangan lakukan penyiraman. Namun

demikian, polybag harus diperiksa lagi pada sore harinya untuk mence-sah

kekeringan. Pertumbuhan alga pada permukaan tanah merupakan indikator

kelebihan penyiraman dan genangan air dalam polybag.

Naungan harus dikurangi secara bertahap. dimulai 1 bulan setelah

penanaman, dan pada ahir bulan kedua setelah penanaman , naungan harus di

si ngkirkan sepenuhnya.

Jika pemindahan kepernbibitan tertunda , beri jarak antar ramet urltuk

rnenambah ventilasi dan menghindari etiolasi.

Pengendalian bercak daun curvularia

Pihak manajemen kebun sebaiknya memeriksa bibitan setiap hari untuk

mendeteksi gejala adanya penyakit cuivularia, pekerja bibitan harus dilatrh

untuk dapat mendeteksi penyakit tersebut dan rnelaporkannya kemanajemen

sesegera mungkin.

Segera setelah penyakit di deteksi, pisahkan ramet yang telah terinfeksi dan

letakkan di tempat karantina yang terletak di barvah arah angin dan berlarak

sekurang kurangnva 5 m dari tanaman sehat. Pastikan bahrva label identifikasi

klon dipasang dengan benar pada setiap polybag

7

8.

・″
　
　
■

2.
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3. Semprot seluruh bibitan dengan Antracol (35 wp) sebanyak 20 g per 16 L air

setiap 2-3 hari. Daun harus di semprot dikedua sisinva sampai air menetes.

Hindari melakukan penyemprotan sebelum atau segera sesudah penyiraman.

Jika infeksi sudah parah, tingkatkan dosis Antrocol hingga 30 g per 16 L air.

4. Jika sudah tidak ditemukan lagi infeksi pada tanaman ys.ng sehat setelah 7

hari, lakukan penyemprotan terhadap ramet yang sakit ditempat karantina

setiap 2-3 hari hingga pulih sepenuhnya.

5. Ramet yang terinfeksi di persemaian tidak boleh di pindahkan ke bibitan

hingga pulih sepenuhnya untuk menghindari penyebaran penyakit.

. Penyakit bercak daun helminthosporium

Perryakit bercak daun hehninthosporiurn lebih jarang di temukan

dibandingkan curwlaria. Penyakit ini disebabkan oleh jamur ehninto,ttorrunt

halttdes dan jamur lain yang berkerabat. Geajala arvalnya berupa bintik-bifrtik

coklat sebesar kepalajarum yang terbesar di daun ( seperti culvularia). tapi tidak

terdapat klorosis dan bintik-bintik tidak melebar. Pada tahap lanjut, bberapa bintrk

akan menyatu dan jaringan akan menrbusuk. Penvakit ini umumnya terladi pada

ramet muda/anakan pada tahap persemian dan bibitan.

Kondisi bibitan yang terlalau kering, terutan-ra jika kelernbaban tanah

berpengaruh, kondusif bagi perkemba.ngan penyakit. Rarnet dan anakan \rang

abnormal dan terlambat tumbuh umurnnva rentan terhadap peny,akit. Karena itu,

tindak pencegahan meliputi perbaikan kondisi bibitan, terutama dalam hal
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pengairan, untuk memastikan jurnlah air mencukupi dan menghindari kondisi

kekeringan.

'/ 
Pengendalian Penyakit bercak daun helminthosporium 'ir!

l. Pisahkan tanaman yang terinfeksi di tempat yang terletak dibawah arah angin

dan sekurang kurangnl.a berjarak 5 m dari tanaman sehat

2. Semprot area yang terinfeksi serta tanaman terint-eksi di tempat karantrna

setiap seminggu sekali dengan 0,2% thiram ( misalnya, ancom thiram)

3. Daun harus di semprot dikedua sisinya hingga air menetes. Hindari

menyemprot sebelum atau segera setelah penyiraman.

4. Jika tidak lagi ditemukan tanaman sehat yang terinfeksi setelah 7 hari.

lakukan penvemprotan hanya terhadap tanaman sakit di tempat karantiana

hingga pulih sepenuhnya.

5. Ramet yang terint-eksi dipersemaian tidak boleh di pindahkan ke bibitan

hingga pulih sepenuhnya untuk menghindari penyebaran penyakit. '
"r Penyortiran (culling) dan seleksi pada pembibitan dxp

Tujuan

Untuk memastikan bahrva bibir kelapa sar.t'it yang ditanam dilapangan adalah

hibit terbaik dan seragam perturnbuharulya, sehingga dapat memberikan hasil

panen yang tinggi dan konsisten.

Dasar pemikiran

Bibit yang seragaln akan memberikan keseragaman pertumbuhan sebagar

prasyarat untuk mendapatkan hasil panen yang tinggi. Sebagai tanaman tahunan,

setiap tanaman kelapa sawit harus memberikan kontribusi vang tinggi terhadap
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hasil panen hal dikarenakan biaya bibit ,,bibitan yang relatif murah rnaka kita

dapat lebih ketat pada proses seleksi senaktu dipembibitan.

Defenisi

Culling (sortir): membuang bibit yang abnonnal

Seleksi. pemilihan bibit yang terbaik

Kebijakan/protocol

t 2kali penyortiran ( y'aitu pada saat bibit berdaun 2 dan 3 sampai dengan 4) di

tahap persemaian Ketika bibit berdaun 2 daun dan pada saat bibit berdaun 3

sarnpai dengan 4

r Ketika bibit berumur 7 dan 9 bulan

dan 2 kali penyortiran ( umur bibit bulan ke 7 dan ke 9) dan penyortiran

terakhir adalah direkornendasikan sebelum bibit ditanam dilapangan.

Rekomendasi

Waktu tahap penyortiran dan seleksi '

Selarna pembibitan rvaktu terbaik unluk melakukan penyortiran dan seleksr

adalah:

Tahap terpenting adalah proses penyortiran dan seleksi terakhir harus

dilakukan sebelum bibit memasuki tahap etiolasi. Mengabaikan tahap terakhir dari

penyortiran bibit pada saat penanarnan bibit kelapangan dapat beresiko tidak

terdeteksinya bibit kerdil yang teretiolasi.

Bibit yang tidak diinginkan

Penyortiran ( culling ) dan seleksi bibit dilakukan secara visual: bibit yang

abnormal dan bibit dengan pertumbuhan yang tidak maksimal harus dimusnahkan.

Tidak ada kriteria secara kuantitatil dari ukuran bibit seperti ukuran ulir batang
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(girth), luas daun atau produksi pelepah yang dapat dr3adikan patokan dalam

memilih bibit yang unggul berikut ini adalah jenis bibit yang dikatakan tidak baik:

o Bentuk bibit yang kurang berkembang berarti berdaun rumput (grass leaf).

daun tegak (erect Ieat), tumbuh tidak tegak (limp), bertajuk atas rat (t'lat

topped).

. Bibit yang abnormal dan cacat seperti tidak berdaun, chimera (strip pita

klorosis), pinnae yang tipis, jarak antar pinnae melebar, jarak antar pinnae

yang merapat dan pinnae yang pendek.

. Bibit juvenil, merupakan bibit yang lambat dalarn pertumbuhan pelepah

pinnae, dan pinnae tetap terpisah atau menvatu.

o Bibit yang kerdil dan bibit yang lemah dan perkembangannya lambat. sepenl

pertumbuhan kerdil yang secara nyata tanpa ada alasan yang jelas.

. Bibit sakit, yaitu bibit yang terserang oleh culvularia, helminthosponum.

carcospora dan collante yang parah.

o Kurangnya penanganan agronomi dan manajemen.

Perkiraan kadar penyortiran

Tahap persemaian . 10-2Ao/o

Tahap pembibitan utama '.5-rc%

4.2.2 pembibitan kelapa sawit pre nursery ( PN )

adapun aturan dalam pernbibitan prav nursery l,aitu :

a. ukuran polybag 15 cm x 23 cm x 0,07 mm

b. tanah yang di isi bebas dari kayu, batu, dan lain-lain

c. sewaklu pengisian tanah di beri pupuk RP l5 gramipolvbag

d. susun polybag dengan lebar 100 cm dan panjangn-va i5 rn
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e. polybagtidak boleh berkerut

f. isi polybag harus penuh- 2 cm dari pennuliaan tidak terisi tanah

g polybag harus di susun tegak

h. batok atau cangkang tidak boleh keluar dari permukaan

i. siram pol-vbag sampai jenuh selama 3 hari, yaitu penyiraman dilakukan pagi

dan sore hari satu polybag membutuhkan air '/rliter berarti dalarn satu hari air

yang dibutuhkan adalah I liter

sstelah siap di tanam adakan penviraman dengan baik

penyemprotan hama dilakukan 10 hari sekali, dosis yang digunakan vaitu -10

ml/kepi i5 ltr air

l. rotasi penviangan polybag dan antar bedengan14 hari

rn. seleksi daun ke 2 umur kurang lebih 4-5 hari

n. 1 m3 tanah isinya 800 polybag, susunan dalanr bedengan 50 cm x 15 cnr

Tabel.T Pengaplikasian pupuk pray nursery r

Umur Pupuk/dosis
5-8 mingeu Bunfola 40 cc/100 pk/10 ltr air
9-12 minszu 睦 40 coセ 5 pk/10 1tr air

2 bulan Mycomplex 5 grlpk

4.2.3 pembibitan kelapa sawit main nurseri ( MN )

adapun aturan dalarn pernbibitan main nursery yaitu :

a. tanah di ayak

b. isi poll'bag ukuran 36 cm x 46 cm x 0,12 mm

c. susun dengan ukuran 65 cm x 75 cm

d. buat barisan mata 5

e. polybag harus tegak dan tidak boleh berlipat
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lakukan penyiraman selama 3 hari sama dengan perlakuan di pray nurseri

kemudian bor polibag dengan kedaraman 70 cm sedangakan lebarnya adalah

12 crn

Pengaplikasian pupuk pray nursery

Semprot hama rotasinya adalah l0 hari sekali dengan dosis 40 cclkeep/15 H

Semprot herbisida rotasinya adalah I0 hari sekali dengan dosis 80 cclkeepi 15

H

k' Adakan seleksi umur 7 bulan dan 9 bulan kemudian lakukan pemangkasan

diatas 12 bulan

Tabel.S Pengaplikasian pupuk main nursery

ulltur Pup山/dosis

3 bulan
曇 OblCl1 75 gノ pk

4 bulan Mycomplex 25 grlpk
5 bulan Borax l gr/20 pk
6 bulan

國 Od 15喜1嶽
8 bulan Borax多

『

20 pk
9 bulan Ccm 45 (12 ,12,17.2 Te) 30 srlpk
12 bulan Ccm 45(12,12,17,2Tさ 繭

4.3 Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)

Tujuan utama dari pemeliharaan tanaman belurn menghasilkan 1T'BMi

kelapa sawit adalah untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan tanaman

yang optimal agar dapat rnemberikan produLtivitas maksimal pada masa tanaman

menghasilkan (TM) Dan lebih jelas berapa luasan 'fanaman Belum

Menghasilkan Pada kebun Gohor Lama dijelaskan pada taber diba*.ah ini

Tabel.9 Tanaman Belum Menghasilkan pada kebun Gohor Lama

ｈ
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L「RAIAN TAIⅡ』N
TANAM

DIVISI TOTAL
(Ha)

KETERANGAN
2 3 4

B.L心雄 lヽtRE OP 2017A
2017A 18 18

2017B 74 74

2017C 64 64

2017D 69 69

2017E 71 71

2017F 106 106

2017G 112 つ

」

20171-I 27 27

C.IMMATUttE OP-2018A
2018A 181 78 259

D ⅣⅡVIATLIRE OP-2019
2019A 10 10

2019B 14 14

2019C 102 102

2019D 70 70

2019E つ

一

つ

一

2019F 57 57

2019G 66 66

20191‐I 81 81

20191 46 46

TOTAL AREAL OP 896 690 738 742 3066
Ada beberapa kegiatan yang penting dilakukan dalam pemeliharaan

tanaman belurn menghasilkan (TBM) kelapa sawit yaitu:

4.3.1 Pemasangan Mulsa

Mulsa adalah material penutum tanaman kelapa sarvit yang bertujuan

untuk menjaga kelernbapan tanah serta nrenjaga pertumbuhan gulmadan penr,'akrt

sehingga tanaman kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik sop pasang rnulsa ini

dilakukan di Divisi IV tahun tanam 2019 Blok A,adapun cara-cara pemasangan

n:ulsa sebagai berikut:
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Gambar 3

a)PCrtama sckali dilakubn adalah bcrsihkan piringan pokok sanit scluas 31n x

4111 dari bckas pulvcrizc dcngal■ ll■cnggunakan alat garuk

b)Ratakan piringan sawitjib tcrdap滋 longgokan tanah

c)Aplikasi AABN 3.5 kg di piringan pokok pupuk ditabur sccara mcrata dalam

lingkungan 15 oln dari pangkal pokok schingga 1 2 m lillgkungan,ikat bckas

kantong pokok pada pclcpah scbagai bukti aplikasi pupuk

d) PaSang lnulsa dipiringan yang rata dan bcbas dari bckas pulvcrizc Bagian

mulsa yang bcnvama abu mcnghadap kc atas dan yang warna hitaln

illcnghadap kc ba、 vah

C)PaSang mulsa 1 5 1cbar dan 4 m pattang ditidk tengah bttang pokok

mcnghadap kc CR Dua lcl■ bar l■ ulsa di pasang/pokok dcngan 3 m lcbar dan

4 m pattang.

o Gcser lnulsa kc kiri atau kc kanan dan dcpan atau belakang jika jatuh pass

diatasjalan atautcpi bund

g)PaSang kawtt muisa di 18 poit ka、ま harus dipasang pada tanah saa dan

hindari pasang di atas bckas puivcrizc.

4.3.2  Semprot Gawangan/allak kayu‐ an

Pcllycmprotall dongkclan yang di dilakukan olch pcscrta Praktck Kcrla

Lapangan【」niversitas lViedan Area di PT Langkat lヾ usantara lくcpong tcpatnya di
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Blok E tahun tanam 2017 Divisi IV pada hari Sabtu, 10 Juli 2019 dengan luas

lahan 73 ha disemprot menggunakan racun centalon dengan bahan aktif triklofir

butoksi etil adapun dosis yang digunakan adalah 0,5 cc/ha. Alat yang digunakan

adala inter dengan kapasitas 12 liter" Penvemprotan dongkelan dilakukan dalam

enarn bulan sekali (2 kali dalam setahun), dengan jumlah 12 HK.

4.3.3 Pemupukan

Tuiuan dari pemupukan adalah untuk mernpertahankan kesuburan tanah

dengan memberikan pupuk pada tanaman sebagai pengganti unsllr hara yang telah

diambil oleh tanarnan. Pada fase TBM, pemupukan sangat berpengaruh terhadap

fase vegetatif tanaman dirnana jika pada masa vegetatif tanaman tumbuh dengan

optimal maka pada fase generatif atau produksi akan optimal juga karena fase

generatif sangat dipen garuhi oleh fase vegetati f.

Aplikasi pemupukan yang dilakukan peserta Praktek Kerla Lapangan

Universitas Medan Area di PT. Langkat Nusantara Kepong tepatnya di Divisi'lV

harus dilakukan dengan benar agar biava yang dikeluarkan tidak sia-sia dan

berdarnpak pada produktivitas yang rendah. Alat -vang digunakan untuk aplikasi

pemupukan adalah ember dan takaran pupuk. Pemupukan di TBM dilakukan

menurut bagan pemupukan yang didasarkan atas umur tanaman, Di tabur antar

ujung piringan.

Tabel.l0 pupuk. Pemupukan di TBM

Periode Pemupukan Kctcrangan

Pada saat tanam ulang GM… 4 torha Sebelum chippine
ERP-l tottЪ a Setelah pulverisasi

Pemupukan pokok 1 tahun
pertama

Lubang tallalll… BRPO.50 kg//p Mohon sesuaikan
dengan bulan tanam
sebenarnva.

Jika menggunakan

―AABN20 dosis O.25l bulall

kg/p

3 bulan 4ABN20 dosis 0 50
kg/p
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5 bulan― AABN20 dOsis O,75
kg/p

AAMulch,dOsis
adalah    45    kg
AABN20+15 kg BRP6 bulan― BRP dosis 1 50 kg/p

7 bulan― AABN20 dosis 1 00/p

9 bulan― AABN20 dosis 1 00/p

1l bulan ― AABN20 dosis
l.00/p

Pemupukan untuk legume Lubang tanam: CCM45 20
g/point + 50 g BRPlpoint (for
MB only)

」ika    mcnggunakan
calnpuran       (PJ
十CC+blB)

400-600 kgrha of BRP {bulan
keenam) and 1 tonlha of GML
(bulan ke lima
Luballng tanami CCM45 20
ノpoint+50 gBRP/poillt

Jika murni MB

150 k」ha Of BRP(bulan
kctiga)and i tOnAa of GML(
bulan kc lillla)

4.3.4 Penyisipan

Penyisipan merupakan penggantian tanalnan 1,ang tidak tumbuh atau

tumbuhnya tidak normal dengan tanaman baru yang diharapkan pertumbuhan dan

perkembanganrva lebih baik dan produksinya lebih optimal. Penyisipan tanariran

dilakukan dengan mengambil tanaman baru dari pembibitan dengan cara

pelepahnya dipotong sebagian.

Bibit tanaman )iang akan digunakan sebagai tanaman sisipan sebaiknr a

tanaman tersebut di siram terlebih dahulu sebelum di tanam. Kemudian untuk

penanalnan tanaman sisipan sama dengan penanaman tanaman yang sebelumnva

yaitu dengan menggunakan sistem pembuatan big hole dengan ukuran p x L : 3

m x 3 m dengan kedalaman 50 cm.

4.3.5 Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman (OPT)

Oryctes rhinoceros Kumbang hanya meninggalkan tempat bertelurnya

pada malam hari untuk menyerang pohon kelapa sarvit. Kumbang ini mernbuat
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lubang di dalam pupus daun yang membuka, dimulai dari pangkal pelepah.

Apabila nantinya pupus yang terserang itu membuka, akan terlihat tanda serangan

berupa potongan simetris di kedua sisi pelepah daun tersebut. Pada tanaman

rnuda, serangan hama ini akan menghambat pertumbuhan dan bahkan dapat

mematikan tanaman kelapa sawit pada tahun pertama di perkebunan.

Gambar 4

Pengendalian yang dilakukan untlrk mengendalikan hama oryctes

rhinoceros dapat dilakukan dengan cara pencegahan secara biologi dan rnekanik.

Dengan cara biologis yaitu dengan cara filenanam tanaman penutup tanah

(kacangan) sehingga imago orvctes yang berkembangdari batang tanaman t.tupu

sarvit sulit keluar karena dihalangi oleh kacang-kacangan. Adapun pengendalian

secara mekanik yaitu dilakukan dengan cata mengutip larva oryctes rhinoceros

yang terdapat pada tandan kosong kelapa sarvit. Sedangkan pengendalian secara

mekanik dilakukan oleh Peserta Praktek Kerja Lapangan Universitas Medan Area

di PT. Langkat Nusantara Kepong kebun Gohor Lama tepatnya di Divisi IV pada

hari Jumat, 27 juli 2019 dengan menggunakan Feromon. Pengaphkasian Feromon

dilakukan dengan Perotrap. Perotrap adalah alat untuk menangkap orytes

(kunrbang badak).

5ア
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4.3.6 Kastrasi/ Ablasi

Kastrasi atau Ablasi adalah kegiatan atau aktifitas membuang semua

produk generatif antara lain bunga jantan, bunga betina dan seluruh buah yang

terlanjur terbentuk untuk merangsang pertumbuhan vegetatif kelapa sawit.

Pelaksanaan kastrasi dilakukan oleh Peserta Praktek Kerja Lapangan Universitas

Medan Area di PT. Langkat Nusantara Kepong tepatnya di Divisi tV blok D tahun

tanam 2417 pada hari Kamis" 09 Agustus 2019 menggunakan alat dodos. Kastrasi

diaplikasikan hingga enam bulan sebelum panen perdana. Tujuan utama kastrasi

adalah mengalihkan nutrisi untuk produksi buah yang tidak ekonomis untuk

pertumbuhan vegetatif sehingga pohon kelapa sawit yang telah dikastrasi akan

lebih kuat dan pertumbuhannya seragam. Dengan demikian, pertumbuhan buah

akan lebih besar dan seragam serta mengharnbat perkernbangan hama dan

penyakit.

Gambar 5

Kastrasi raulai dilakukan jika lebih dari 609/o pokok kelapa sarvit dalam

satu blok telah mengeluarkan bunga (masih berbentuk dornpet atau seludang

bunga belum membuka). pada kondisi bunga seperti ini belum bisa diketahui

apakah bunga jantan atau betina, pangkal buah masih lunak dan bunga lebih
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mudah untuk dibuang/dikastrasi. Sernakin bertambah umur semakin sulit bunga

dilepas karena pangkal bunga semakin keras sehingga harus rnanggunakan dodos.

1.3.7 Pemeliharaan Jalan

Perneliharaan jalan dilakukan dengan tujuan menjamin kelancaran

transportasi pupuk pada saat TBM dan pupuk pada saat TM serta untuk

melancarkan transportasi saat melakukan panen perdana. Pemeiiharaan jalan

dilakukan secara kimia yaitu dengan cara penyemprotan atau chernrs

Penyemprotan dilakukan 3 bulan sekali.

4.3.8 Pengamhilan Sampel (Leaf Sampling)

Leaf Sampling Unit (LSU) merupakan kegiatan pengambilan contoh-

contoh daun dari setiap blok di lahan untuk keperluan analisis daun di

laboraturium, ditujukan untuk merekomendasikan pemberian pupuk pada tanaman

belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM) Analisis duan

dilakukan untuk mengetahui banyaknya unsur hara yang di butuhkan poltok

kelapa sawit. PT. Langkat Nusantara Kepong kebun Gohor Lama tepatnya di

Divisi I dan lv menggunakan alat eggrek- pisau" meteran, kantong plastik kaca,

dan spidol.

Adapun tujuan dari pelaksanaan pengambilang sarnpel daun {I.efi'

Samplingg ini adalah

a) Dapat mengidentifikasi pelepah pertama ( I )" tiga (3). sembilan (9) dan daun ke

tujuh belas (17)

b) Dapat menilai kondisi lahan secara visual (Gejala-gejala defesiensi hara pada

tanaman, kondisi tandan dan kondisi lahan)

c) Dapat membuat sampel kering untuk di analisa di laboraturium.
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4.4 Tanaman Menghasilkan (TM)

Tanaman rnenghasilkan merupakan tanaman yang sudah menghasilkan

atau sudah memproduksi hasil dari tanaman tersebut. Pada umumnya tanaman

rnenghasilkan pada kelapa sawit dimulai dari usia tanaman 4 (empat) tahun. Dernr

tercapainya hasil produksi yang maksimal. perneliharaan Tanaman Menghasilkan

(TM) kelapa sawit sangat perlu dilakukan. Dan lebih jelas berapa luasan Tanaman

Menghasilkan Pada kebun Gohor Lama dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel.l l Tanaman Menghasilkan Pada kebun Cohor Lama

L「RAIAN

Mature Oil

Palm

KETERANGAN

Rencana Rc,lanting 2019/2020

60

TAHUN
TANAM

DIVISI
TOTA
L(Ha)

2 う
０ 4

2002A 10 10 Rcllcana Replanting 2018/2019

2003A 102 102 Rencana Replanting 2018/2019

2003B 70 70 Rencana Replanting 2018/2019

2003D 57 57 RenOana Replanting 2018/2019

Sub
Total

182 57 239

2002C 14 14 Rellcana Re,lanting 2019/2020

2003C つ

ん

つ
ん Rcncana Rcplanting 2019/2020

2C104A 66 66

2005]B 81 81 Rencana ReDlanting 2019/2020

2006A 46 46 Rcncana Rcplanting 2019/2020

2007B 76 76 Rcncana Rc,lanting 2019/2020

2008A 69 69 Rcncana Reolantin2 2019/2020

飾
ｈ

193 ‐ ７

１

364

375

2008B 88 88

2008C 40 40

201l A 68 68

201l B 77 77

201l C 127 127

2012A 29 29

2012B 110 110

2012C ‐０

０

100

2t112D 43 43
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2012E 71 71

2012F 95 95

2012G 64 64

20121-I 56 56

20121 37 37

2014A 78 78

2014B ‐２

３

123

2014C ‐ ０

６

106

2015A へ
Ｄ

０
０ 83

2015B 93 93 T市lT 01市larct 2019 Beralih Dari TBⅣ l

Kc TM
2015C １０

７

107 TNIIT 01 Marct 2019 Bcralih Dari TIBヽ 1

Kc TⅣI

2015]D 68 68 TNIT 01 Marct 2019 Bcralih Dari TBヽ 1

Ke Tヽ4

Adapun beberapa kegiatan yang diikr(i peserta Praktek Kerja Lapangan

pada saat di tanaman rnenghasilkan yaitu :

{.1.1 Pemupukan

Pemupukan yang dilakukan oleh Peserta Praldek Kerja t-upungun

Universitas Medan Area di di PT Langkat Nusantara Kepong kebun Gohor Lama

tepatnya di Divisi I blok A tahun tanam 2012 pada hari Rabu,31 juli 2019

rnenggunakan alat ember kapasitas 15 kg dan takaran mangkok pupuk 520 ml

berwarna kuning. Tujuan dari pemupukan ialah untuk mempertahankan unsur

hara yang ada di dalam tanah. Sehingga dengan dilakukannya pemupllkan pada

tanaman dapat menggantikan unsur hara yang telah berkurang dari tanah,

kebutuhan nutrisi tanaman dapat terpenuhi.
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Gambar 6

Pada pernupukan tanaman kelapa sar,vit jenis pr.rpuk vang di gunakan yaitu

OPCOM 32. Dengan dosis 2500 gr sama dengan 2 5 kg pertanaman.

Pengaplikasian pupuk vaitu dengan model kipas pada bibir piringan dengan (-jarak

2 meter dari pangkal tanaman). Dalam satu gendongan satu orang pekerja

membawa pupuk sebanyak 15 kg. Kernudian dalam 15 kg pupuk bisa rnemupuk

tanaman kelapa sawit sebanyak 8 pokok. Gambar pemupukan terdapat pada

lampiran.

. Pengawasan Pemupukan

Kegiatan Penga*asan Pupuk yang dilakukan oleh Peserta Praktek f3rlu

Lapangan Universitas Medan Area di PT. Langkat Nusantara Kepong kebun

Gohor Lama tepatnya di Divisi I pada hari Rabu, 31 juli 2019. Pemupukan di

tanaman kelapa sawit sangat penting, karena dapat mempengaruhi kuantitas dan

kLralitas produksi serta biaya yang diperlukan mencapai 60% dari total

pemeliharaan. Maka dari itu bila pemupukan tidak dilakukan sesuai dengan

prosedur keria )'ang telah ditetapkan perusahaan, hal ini mengakibatkan

pen:upukan terhadap tanaman tidak et-ektif dan biava yang telah dikeluarkan

perusahaan akan sia-sia. Pemupukan yang benar itu harus dilakukan dengan

menggunakan sistem Panca Pupuk

1) lPokok4Mangkuk

6フ
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> Satu pokok ditabur pupuk 4 11tangk‐ uk

2)4 Pctturt1 4 Manま uk

> 4   mangkok   pupllk   ditabur   kcarah   cl■ pat   lnata   angin

(utara,sclatan,timur,barat)l mangkok kcarah uatara)l mangkOk kcarah

sclatan,11■angkok kcarah tiinur,1 lllangkok kcarah barat

3)l Mlangkuk 2 KJi Tabur

> Dalallll l lnangkOk pupuk ditabur 2 kali

4)Ditabur Dari Dalam Kcluar

>Pupuk ditabur antar ttung piringan kcartt ga、vangan

5)Curah Httan≦ 25 Mb4

> Curah httan minimal≦ 25 ⅣIM karcna jika curah httan≧ 25 plM

lllaka pupuk akan tcrcuci

/ヽ1clihat da五 uraian diatas lllaka pcnga、 vasan sallgat pcrlu dilakukan agar

pckctta dapat mclakukan pcl■ upukan scsuai dcngan proscdur yang tclah

ditetapkan pcrusahaan  Tttuan lain dari pcnga、vasan pupuk yaitu untuk

mclllinirrlalisir tc■ adinya pcnctlrian pupuk Olch rllasyrak‐ at sckitar kcbun,schingga

lncnycbabkan kerugian pada pcrllsahaan.

4.4.2  Penyelllprotan pirillgall dall pasar pikul

Pcmcliharaan pirillgan dan pasar pik‐ ul dilakukan olch pcscrta Praktck

Kctta Lapangan Univcrsitas Mcdan Arca di PT.Langkat Nusantara KcpOng

tepatnya dilBlok D tahun tanall1 2015 Divisi II pada hari Scnin,5 Agustus 2019

dengan luas lahan 68 ha disclllprotl■ lcng3unakan racun kon up dcngan bahan aktif

glifosat adapun dosis yang digunakan adalah o.64cc/ha(648 ml)Alat yang

digunakan adala inter dcngan kapasitas 12 1itcr,Pcnycmprotan piringan dilaktlkan
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dalarn tiga bulan sekali

membutuhkan 3 kep

rnenghabiskan 42 pokok.

(l Tahun 4 kali), dengan jumlah 8 HK dalam

jurnlah pckok dalam I ha 128 pokok. satu

tha

kep

Garnbar 7

drigen dosis yang dibutuhkan sebanyak 0,16 cc (160 rnl). Alat yang

digunakan adala inter dengan kapasitas 12 liter. Penyemprotan dongkelan

dilakutrian dalam tiga bulan sekali (1 Tahun 4 kali), dengan jtunlah 9 HK.

4.4.3 Injeksi

Gambar 8

lnleksi pada tanaman kelapa sarvit adalah pengendalian hama secara

sisternik dengan cara memasukkan racun kedalam batang pokok salvit dengan

menggunakan racun berbahan aktif asetat. Fungsi injeksi adalah mengatasi atau

mencegah agar hama tersebut tidak rnenjalar. Dengan dosis I kg racun dan 1 liter

air dimana dapat rnenginjeksi pokok sebanyak 54 pokok. Inleksi ancak harus

dilakuakan dua lubang dalam satu pokok agar rasun lebih cepat menyerap dan
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agar lebih efeklii. pada ukuran nresin bor 15 cm dengan racun I dalam satu lubang

15 rnl maka dalam satu pokok dibutukan 30 ml racun. Injeksi bekerja selama satu

kali dalam duapuluh empat jam. Setelah injeksi dilakukan uajib di tutup kernbali

agar tidak dimakan oleh lernbu. Dalam I geng injeksi terdapat 2 orang, lorang

untuk menggebor dan 1 orang lagi menyuntikkan racun. Jadi prestasi / hari untuk

1 geng adalah 4 Ha.

4.5 Panen

Panen adalah serangkaian kegiatan mulai dari memotong tandan matang

panen sesuai kriteria matang panen, mengumpulkan dan mengutip brondolan,

menyusun dan merencek pelepah serta menyusun serta rnengangkat TBS dan

brondolan ke TPH (Tempat pengumpulan Hasil). Tujuan panen adalah untuk

memanen seluruh buah yang sudah matang dengan mutu vang baik secara

konsisten sehingga potensi produksi minSiak dan inti sawit maksimal dapat

dicapai. Panen yang dilakukan oleh Peserta Praklek Kerla Lapangan Universitas

Medan Area di PT. Langkat Nusantara Kepong kebun Gohor Lama Divisi i blok

C tahun tanam 201 I

Mutu minyak

yang dilakukan saat

Gambar 9

sawit yang dihasilkan dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan

proses pemanenan. Pengolahan yang dilakukan di PKS

一ｂ６^
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(Pabrik Kelapa sawit)百 dak dapat mcningkatkan mutu mclainkan hanya

lncmpcrtahankan llllltu.Waktu pancn yang tidak tcpat,dapat lllcmpcngaruhi l■
tltu

rllinyak yang dihasilkan

Kritcria matang pancn adalah pcrsyaratan kOndisi tandan yang ditctapkan

untult‐ dapat diapancn, suatu buah dikatakan l■atang apabila sudah ada scbagian

buah yang mcmbrOnd01(gugur)SCCara alami.Kriteria matang pancn yang

dibcJakukan di PT Langkat Nusantara Kepong kcbun Gohor Lama adalah 10

brond01an scboar pcrtanttlnjatuh di arcal.piringan.

Hal ini bcrdasark‐an pcrtilnbangan akan rcndelllcn minyak sa、 vit dan

rcndcmcn inti sa、 vit scrta pcrOlehan 10tai v01ulnc l■ inyak dan inti sa、 vit、

kchilangan brond01an yang dicuri atau tidak tcrkutip dapat dilniniinalkan dan

kcl■udahan bagi pclllancn dalam illcngtltip brondOlan schingga yang tidak dikutip

dapat ditckan sclninilllal lnungkill.

Rotasi pancn di PT, Langkat Nusantara Kcpong kcbtln GohOr La二
a

menggunakan sisteln ancak tctap 8/10(8 kapling daiam scpuluh hari)Nalnun

sistcm rotasi diatas dapat discsuaikan dcngan tingkat banvaknya buah yang

lllatang Jadirotasipancnadalahjumiahharipancndalalllscpuluhharidanjarak

、vaktu antara parlcn peHallla disuatu blok‐ sampai pancll bcriklltnya di b10k yang

salna.Tandan Buah scgar(TBs)yang diparlcn llarus diangktlt dan sampai kc

Pabrik Kclapa sa、 vit pada hari ltu juga. 1」 payakan pcngangkutan buah dapat

sclcsai sorc hari sebelum malaln tiba Pcngangktltan buah dapat dilakukan dengan

truk buah
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Tabel.12 Data di PT.Langkat Nusantara Kepong keblln Gohor Lama

‐‐―
・

―

‐

ｉ

ｉ

ｌ

＝

・
蝸

〓
Ⅷ

Ｉ
■

¨
―――
―

＝

「ｌ

ｉ

ｌ

出

諷

血

¨

‐
―――

・
＝

¨
＝

¨
冊

．
＝

一
冊

一
＝

一
辮

１̈

　

一　

―

　

　

　

　

１̈

　

『

―

Luas

(Ha)

Jumlah

pokok

Pk僣1■a Jumlah

ancak

Pkピa

ncak

Produksi To″Ha

15/16 16/17 17/18 18/19(ダ d

juli 19

Perkiraan

produksi

2018/2019

Estimasi

2018/2019

10 848 85 14 61 13,6 12,85 14,72 10,94 13.00

14 1.591 114
●
■
ノ

つ

一

つ

一 21,10 18,63 17,00 15,94 20,00

102 11.604 114 86 135 12,01 15,31 14ぅ60 13,63 17,00

70 7.299 104 58 126 13,70 15,19 16.65 15,22 17,00
つ

ち 1.233 103 10 123 14,30 15,80 1426 13,82 15,00

57 5.492 96 49 つ

一
4,08 9,17 10,97 9,70 1400

66 6.370 97 56 114 15,17 14,18 16,16 12,51 16,00

123 16193 つ
４

う
０ 143 う

０ 13,29 12,85 17,52 14,08 17,00

46 4375 95 40 109 9,i7 11,28 1157 13,21 16,00

76 9.010 119 82 110 21,76 23っ40 2468 26,33 33,00 26′00

69 8.045 117 56 144 15,24 17,79 19.06 18,03 21,00 23′ 00

88 10.444 119 66 158 15,35 15,65 18,77 20,46 25,00 22′00

40 4.396 110 40 110 21,18 21っ 86 18,65 18,92 23っ 00 24′ 00

68 9.158 135 60 153 14,08 14,86 20,92 19,46 24,00 23,00

77 10.083
う
０ 74 136 14ぅ 20 14,12 20,10 19ぅ40 26,00 23′ 00

127 16894 133 106 159 14、 73 14.17 19,80 20,05 25,00 23′00

29 3.620 125 31 117 10,18 10′ 18 17,84 17.67 21′ 00 22′ 00

110 14.609 う
０

う
， 113 129 11′69 13′ 68 19′40 20.04 25′ o0 22′00

100 13.235 132 127 104 15′ 78 18,14 17′20 22.47 31′ 00 22′ 00
う
Ｄ

″
守 5,707 う

０
う
０ 48 119 15,78 18′61 17′ 17 17.82 30′ 00 22′00

71 10.603 149 90 118 13′90 15,93 17′99 17,97 28′ 00 22′ 00

95 15.383 162 125 123 13′87 14′74 13′70 17.36 22′00 22′00

64 10.322 161 104 99 15′59 18,42 16′78 18.16 24′00 22′ 00

56 9.083 162 180 50 15,57 17夕 39 19′51 17.86 27′ 00 25′00

37 6.125 166 108 57 16′70 16′ 14 17,40 17.83 28′ 00 25′00

78 12_227 157 115 106 13′64 10′57 15′ 16 16.85 18′00 21′00

123 16.800 137 143 117 3,85 13′35 15.70 18′00 21,00

106 13.911 ，
Ｄ 114 122 4′ 03 14,37 14.31 11,00 21′ 00

う
Ｄ

０
０ 11.244

５

）

う
０ 92 122 11.89 10′ 00 16′00

う
、
ノ

（
Ч
ノ 11.744 126 34 345 23.20 12′00 16′00

107 14.030 131 42 334 5.17 6′00 16′00

68 9.840 145 27 364 7.82 6′00 16′00

０
・
３

８

２ 301.51

8
131 2.446 123 12′31 ■4,60 16′34 18.10 19′97 21′ 00
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4.5。 l Pengangkutan TBS

Pengangktltan tandan buah scgar(TBS)mcrupakan pckcttaan pcngaturalt

tcknis pcnggallgk‐ utan hasul pancn kclapa sa、 vit mulai dari tclllpat pcngtltipan

hasil(TPH)hingga sampai kc pabrik atau PKS dcngan mcttaga kualitas buah

sa、vit tcrscbut Hasil pancn kclapa sa、 vit diusahakan tcrkirilll kc pabrik scccpat

llaungkin  Scbab, apabila buah sa、vit tcrlalu lama dilapangan illaka dapat

lllcnycbabkan pcnurunan kualitas lllinvak sa、vit itu scndiri Tandan buah scgar di

lapangall yang tidak tcrangkut kc pabrik sclama satu hari mak‐
a dapat di scbut

buah rcstan

l. BarcOde Buah

Barcode buah tllcrupakan tckn010gi yang digunakan dalaln pcngutipan

hasil panc TBs pada saat pasca pancn Tcknc10gi ini didapatkan cukup baru

karcna bcluln banyak pcrusahaan kclapa sa、 vit nasional ataupun s、 vasta yang

mencrapkan  tck‐no10gi  barcOdc.  PT  Langkat  Nusantara  Kcpong  sudah

lllcngaplikasiklall dcngan lllcnggullakan barcodc untuk mcngOprasialk‐
an barcodc

dengan baik danねsilitas dan k‐ cbull juga harus mcndukung scpcrti TPH yang

tcrdapat di bttcOde hingga kartu pancn untuk tcnaga kctta yang illclniliki barcOdc

Gambar 10
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Barcodc lncl■ iliki kcuntungan scpcrti mcllludahkan dalalyl pcngawasan

TBS sctclah pancn dan TBS yang rcstan dan lncngctahui dcngan akurat bcrapa

basis targct pancn dalalll satu hari, scrta dapat mcl■ bantu pcrcncanaan pancn

schingga pada proscs pclaksanaan pallcn tidak pcrlu banyak lncnggunakan kcrtas

Adapun langkah iangkah mcnggllnak‐ an barcodc buah adalah scbagai

bcrikuti

l. Siapkall barcodc buah laltlinasukkan id cart Kcs

2  Lalu klik angka 3 yaitu hitung tandan

3  Klik angka 9 yaitujcnis usaha pcrorangan

4  λ/1asukkan no ancak dan tahun tanam

5 Kcmudian hitung bcrapa ttndan dan lalu masukkanjumlah tandan

6_Dan masukkan tandan buah, tandan hitam, tandan busuk, tandan pattang

dank arcna di rusak hal■ a kalau tidak ada lllaka di kosongkan stta

7 Hitunglahjumlah bcrondolan

8  Laltl print dcngall lncnckan angka 9  dan cctak kcllabali salnpai 3 kali(1

ditcmpclkan di TPH,luntuk‐ pcmancn dan i lagi ulltuk‐ k〕s/mandor)

Graflk Pcrbandillgan dcngan mclllakai altt Angkong VS BctOr GOHOR

LAMA
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Dari gra■ k di atas disilllpulkan bahwa pcrbandingan pcngangkuta TBS

dcngan mcngttlnttCan betor jauh lcbih efcktif dan cisicn di bandingkan dengan

angkong dikarcnakan llluatan pada bctor lebih banyak TBS dan waktunya lcbih

ccptt Adapun kclcmahall pada bctor tidak daptt bckcla dCngan baik di arcal

yang bcrbukit atau tcrasan dan arcal yang bcra、 va/galllbut

4.5。 2 Premi Panen

Prclni pancn dan prcl■ i brondolan dibcrikan tcl‐ pisah dcngan nilai prclni

pcr kg yang bcrbcda Kebttakan pCmbcrian prcmi pancn dibcribn untuk

lllcningkatkan pcndapatan k‐ awa、Van dan lcbih lnemOtivasi pcl■ancn/pctugas yang

tcrkait dengan panen agar scluruh buah l■ latang dilapangall tcrpancn Scdangakan

brolldolan dibcrikan prcllli khusus dil■ aksudkan untuk lcbih inclnotiね si

pcngutipan brondolan dan lllclninil■ alisir kchilangan brondolan dilapangan.prcllli

progresiF Pcmberlan PEmi inl Juga bc菫 可uan ulltuk lebih mcll10嚢 ねsi dan
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meningkatkan pendaptan khususnya bagi karyawan pimpinan/pelaksana yang

berprestasi secara kolektiL

Pemberian premi juga bertujuan agar pelaksanaan panen dapat dilakukan

dengan benar dan konsisten sesuai tenaga kreteria matang panen Prerni panen

diberikan secara perorangan dan ditentukan berdasarkan kapasitas, tahun tanam,

yang berkaitan dengan produktrvitas dan topograti. Semakrn rendah produktivitas

serrakin rendah basis tetap. Basis borong adalah batas minimum produksr ,vang

harus dicapai oleh pemanen pada setiap hari tanpa diberi premi. Bila kapasitas

pemanen lebih kecil dibandingkan basis borong maka kepada pemanen tersebut

dikenakan denda sebesar selisih basis borong dengan kapasitas dikalikan harga

tarif nilai panen. Denda diberlakukan kepada petranen, baik karyawan peilranen

sendiri maupun pemborong berdasarkan kesalahan yang dilakukan. Kepada

pemanen yang tidak melakukan kesalahan tidak dikenakan denda.

Rumus Premi Panen Kelapa Satvit sebagai berikut :

P: {(K-BB) NP I D

Keterangan:

P : Premi

K : Kapasitas Panen

BB : Basis Borong

NP :Nilai Premi (Rp,'KglTBS) untuk kebun Gohor Lama nilai premi TBS

sebesar Rp. 35/kg.

D : Denda

Rumus Premi Brondolan sebagai berikut :

Pb=Kb xNPb
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Keterangan :

Pb - Premi Brondolan (Rp)

Kb : Kapasitas Brondolan (Kg)

NPb : Nilai Premi Brondolan (Rp 150/kg brondolan)

4.5.3 Inspeksi ancak

Inspeksi adalah memriksa kembali lahan yang sudah di panen, pemeriksaan

dilapangan dilakukan oleh mandor I dan mandor panen adapun kriteria vans

harus diperiksa yaitu:

1. Tandan matang yang tidak dipanen

2. Tandan yang dipanen tidak dikumpulkan di TPH (tandan dipanen tertinggal di

pasar pikul/piringan)

3. Brondolan tertinggal dipiringan/pasar pikul

4. pelepah yang tidak di pruning dan tidak tersusun rapi

Pada saat melakukan pemeriksaan ancak jika ada brondolan iu.,g

tertinggal atau tidak dikutip walaupun hanya 2 biji brondolan maka karyawan

tersebut akan dikenakan denda sebesar Rp 500 Dan merupakan salah satu

peraturan yang harus dipatuhi di PT.Langkat Nusantara Kepong. Jadi dengan

dilaksanakannva inspeksi ancak kita akan mengurangi kerugian dalam perusahaan

dalam satu rotasi , serta untuk mengetahui tingkatan kedisiplinan mandoer dan

karyawan untuk mengetahui kendala vang terjadi dilapangan.

4.6 Pabrik Minyak Kelapa Kawit (PNIKS)

Tandan buah segar (TBS) yang didapat setelah rnelakukan pernanenan,

maka tandan buah segar (TBS) tersebut selanjutnva diolah di Pabrik Kelapa Sawit

(PKS ). Minyak yang dihasilkan PKS merupakan produk setengah jadi, rninyak
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mentah Crude Palm SOil (CPO) dan inti sawit (PKO) yang harus diolah lebih

lanjut untuk dgadikan produk lainnya, dan tata letak pabrik PT Langkat Nusantara

Kepong kebun Gohor Lama bias ditihat pada lampiran.

Untuk Pabrik Kelapa Sarvit (PKS) unit Langkat Nusantara Kepong kebun

Gohor Lama memiliki kapasitas olah sebanyak 30 Ton/Jam. Dan untuk rvaktu

rninimal operasi pabrik,vaitu selama 24.jarn. Sehingga pada saat ingin melakukan

operasi pengolahan, bahan baku (TBS) yang tersedia di pabrik rninimal sebanyak

720 Ton. Proses pengolahan kelapa kelapa sarvit sampai menjadi rninyak sawit

(CPO) terdiri dari beberapa tahapan.

翻

Gambar 11

革 ::資
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a. Jemtratan Timbang

Hal ini sangat sederhana- sebagian besar sekarang menggunakan sel-sel

beban, dimana tekanan dikarenakan beban menyebabkan variasi pada sistem

listrik yang diukur.

Pada Pabrik Kelapa Sarvit jembatan tirnbang vang dipakai menggunakan

sistem komputer untuk meliputi berat. Prinsip kerla dari jembatan timbang yaitu

truk yang melewati jernbatan timbang berhenti 5 menit, kernudian dicatat berat

truk awal sebelum TBS dibongkar dan sortir. kemudian setelah dibongkar truk

kembali ditimbang, selisih berat awal dan akhir adalah berat TBS yang drtrirna

dipabrik.

b. Loading Ramp/Penyortiran

Kualitas buah yang diterima pabrik harus diperiksa tingkat

kematangannya. Jenis buah yang masuk ke pKS pada umumnya jenis AAR,

Topas. Kriteria matang panen merupakan faktor penting dalam pemerik'saan

kualitas buah distasiun penerimaan TBS (Tandan Buah Segar). pematangan buah

mempengaruhi terhadap rendamen minyak dan ALB {Asam Lemak Buah) yang

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.13 Pematangan buah pada minl,ak ALB

Kematangan buah Rendamen
Nlinvak (%) Kadar ALB (%)

Buah mcntah 14-18 1っ6-2,8
Sctengah lltatang 19-25 1,7-3,3

…

ng 24-30 1,8-4ぅ4
Buah le螢聾 matang 28-31 3,8-6ぅ 1

Sortasi dilakukan terhadap setiap Divisi dengan menenlukan satu truk

yang dianggap mewakili kebun asal. Sortasi TBS dilakukan berdasarkan kriteria

panen yang dibagi berdasarkan fraksi buahnya. Fraksi yang diinginkan pada
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proses pengolahan adalah fraksi l,II,iII sedangkan fraksi-fraksi yang lain

diharapkan sedikit mungkin masuk dalam proses pengolahan.

F'ruit Loading llarnp terdiri dari I 4 hopper (2 line) penyimpanan untuk

penampungan sementara TBS dengan sudut kerniringan l2t'1dua belas

derajat). {'otttling rarnpini dilengkapi dengan pintuloutlirlg yang bekerja dengan

sistem hidrolik, dimana setiap pintu dipasang pengatur untuk rnemindahkan TBS

kedalam lori-lori perebusan.

Setelah disortir TBS tersebut dimasukkan ketempat penimbunan

sementara ( Loding ramp ) dan selaniutnya diteruskan ke stasiun perebusan (

Sterilizer ).

c. Proses Perebusan (Sterilizer\

Lori yang telah diisi TBS dimasukan kedalarn sterilizer densan

mcnggunakan capstand

Tttuan pcrcbusan i

l  Ⅳfcngurangi pcningkatan asam lel■ akr bcbas.

2  Mcmpcrlnudah proscs pcmbrodolan pada thrcser

3  Ⅳrcnurunkan kadar air.

4. Melunakan daging buah. sehingga daging br-rah mudah lepas dari brji.

Bila poin dua tercapai secara et-ektif maka semua poin yang lain akan

tercapai juga. Sterilizer memiliki bentuk panjang 26 m dan diameter pintu 2,1 rn.

Dalam sterilizer dilapisi Wearing Plat setebal l0 mm yang berfungsi untuk

menahan stearn, dibawah sterilizer terdapat Iubang yang gunanya untuk

pembuangan air condesat agar pemanasan didalam sterilizer tetap seimbang.

Dalam proses perebusan minyak yang terbuang 8 9,,ir. Dalam rnelakukan proses
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perebusan diperlukan uap untuk memanaskan sterilizer yang disalurkan dari

boiler. Uap yang masuk ke sterilizer 2,8 - C140"cmkg302 dan direbus selama i

jam l4 menit.

d. Proses Penebah (Thereser Process)

Lori-lori yang berisi buah ,vang telah direbus dikeluarkan dari

dalam sterrilli:er dengan menggunakan c()p,\tuil(lmenuju ke stasiun penebah

dengan menggunakan alat pengangkat fut.stirtg crunre Pada stasiun ini buah di

pipil untuk menghasilkan brondolan dan tandan kosong (tankos). Pada stasiun ini

terdapat beberapa alat beserta fungsinya masing-masing. r'altu :

Hopper, sebagai penampung buah hasil rebusan

Autornatic bunch.lbetler- untuk mengatur meluncurnya buah agar tidak masuk

ａ

　

　

・０

C.

sekaligus ke drum berputar

Drum berputar/ tlrutn httnch tlresher (23-25). tempat perontokan

tandan

buah darl

d. Iiruit Convq)er yang berfungsi untuk membarva brondolan yang telah rontok

ke l:levutor

e. I.-ruit Elevcrt.)r yang berfungsi *rembarva ke atas buah masuk ke dalam

digester.

f. Empty fluch Convever yafig berfungsi membarva tandan kosong yang keluar

dari drum tresher yang telah bersih dartlruit.

Lori-lori diangkat dengan menggunakan hosting crLtne, yang berbeda

angkut 5 ton dan dikendalikan oleh operator, kernudian dituangkan ke

dalam hopper, selanjutnya lori diturunkan untuk ditarik kernbali ke loctding ramp.
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Buah di dalam乃 (ィηθ″jatuh mclalui ανゎ″ηα//c‐ わνησカル̀
凌
″kC dalalll

dfLlm bCrptltar yang bcrbcntuk silindcr Drunt ini dilcngkapi dcngan sudut‐ sudut

yang mcnuttang SCpattang drulll.Dcngan bantuan sudut― sudut iniラ buah terangkat

dan jatuh terbanting schingga brondolalll bllah tcrlcpas dari tandannya Prinsip

kCttanya adalah dcngan adatta gaya scntrittLFal akibat putaran drum Tandan

yang masuk akan mclclot pada dindillg drum yang bcrputar,kcilludian jatuh

karcna adawa gaya gravitasi.Kapasitas druln ini adalah 30 ton TBSI jam

Bantingan yang dilaktlkan sccara bcrulang― ulang akan mcnycbabkan brondolan

tcrlepas da五 tandannya dan mclalui cclah― cclah drumjatuh ke bagian bawah drum

yaitu kcわο″οJ77 ε″θ.,S εθ771'ご l'θ″, SCdangkan tandan kosong tcrlcmpar kcluar dan

jatuh kc c77777ケ わ″′σ乃ごθ′71イソOr dan dibawa ke′ F7ごg′η√θ″untuk dibakar.

Brondolan yang tcrlcpas dalamれ,〃θ″フご″こ)SS C(,J7ν ごソθ″diangktt kcル 2イ′′

ノθソα′ο″kc/θ (υりε″θSS Cθ燿ソcl'ο″yallg kcmudian ditcruskan kc/シ π′/ゴ′s″′み″′′οη

σO″νCソθF ulltuk dibagikan dalalll tiap・ tiap digcstcr E)i dalalη  proscs pcrontokan

buah, tcrkadang dttulnpai brondolan yang tidak lcpas dari tandannyaっ  hal ini

discbabkan TBS tcrlalu mcntah schingsa tidak masuk‐  pada proscs pcrcbusan,

tcrutalη a jika susunan brondolan sangat raptt dan padat schingga lnp tidak dapat

mcncapai kcbagian dalam tandan.Proscs ini tcrdi五 dari:

a. Ⅱoisting(Crane

Fungsi  dari Hoistillg Cranc  adalah  ullltuk  lncngangkat  lori  dan

menuangkan isi lori k‐c bunch fceder(hoopCr)Dimana 10ri yang diangkatterscbut

bcrisi TBS yang sudah direbus
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b. Thereser

Fungsi dari Thcrcsing adalah llntuk mcmisahkan buah dari jattangannya

dcngan ctta mcngangkat dan membantingnya scrta mcndorongjaniang kosOng kc

clllpl√ bunCh COnvcyor

e.Proses Pengempaanぽ reSSれg Pragess)

Proscs I(clnpa adalah pcrtalna diFnulainya pengambilan lninyak‐ dari buah

Kclapa Sawit dcngan jalan pclumatan dan pcngcmpaan Baik buruknya

pcllgopcrasian pcralatan mel■ lpcngarui ettsicnsi pcngutipan lllinyak PrOscs ini

tcrdiri dari:

a. Digester

Sctclah buah pisah darijattangan,maka buah dikirim kc Digcster dcngan

cara bllah lllasuk k‐ c Conveyor Under Tl■reser yang ingsinya ullttlk‐ melnba、va

buah kc Fruit Elcvator yang hngsinya untuk lllcngangkat buah kcatas masuk kc

distribllsi convcyor yang kcmudian l■ cnyalurkan buah l■ asuk kc E)igcttcr

E)idalam digcster terscbut buah atau bcrondolan yang sudah tcrisi pcnuh diputar

atau diadllk‐ dcngan lllcnggunakan pisau pcngaduk yang tcrpasang pada bagian

poros II,scdangkan pisau bagian dasar scbagai pclcmpar atau mcngcluarkan buah

dari digcstcr k‐csご″ごwρ′″ごSS

Fungsi Digcster i

l  Ⅳlclumatkan daging buah.

2 Mcmisahkan daging buah dcngan btti

3. Ⅳfcmpcrsiapkian Fccding Prcss

4  卜4cmpcrmudah proscs di Prcss.

5  Ⅳlcnaikkan Tel■peratur

78
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bo Screw Press(Pellgepress)

Fungsi dari Scrc、 v Prcss adalah untuk mcmeras bcrondolan yang telah

dicincang,dilumat dari digcster untuk mcndapatkan lllinyak‐ k‐asar. Buah一 buah

yang tclah diaduk sccara bcrtahap dcngan bantuan pisau 一 pisau pclcmpar

dimasukkan kcdalamヵ ご″∫σ″・ピlt ごθ夕21'ご

“

夕″dan mcndorongnya masuk kcdalam

mcま n pcngcmpa(Fll′ ′″、,ごrごw ρκ∫ぎ).OICh adalva tckanan,て F・ピⅥ yang ditahan

olch σθ″
`,lnaSSa tcrscbut dipcras sehingga mclalui lubang-lubang′

″・ピ、、s σαg`

minyak dipisattan dari scrabut dan btti.SClattuttta minyak mcnttu staSaiun

clari■kasi,scdanJ(an ampas dall bむ i masuk kCStasiun kerncl_

Tckanan kclnpa sangat bcrpcngaruh pada proscs iniフ karcna tckanan kcmpa

yang tcrlaltl tinggi dapat l■ cnvcbabkan inti pccah (hancur), kcrugian inti

bcnalllbah dan incnpcrccpat tc]adi kcatlsan pada IP7α ′ピ″′α′ sご″ピ14  ′″・じ`,ゞ

Scbaliknya jika tckanan kcmpa tcrlalu rcndah akan mcngakibalkln kcrugian

(10SSes)minyak pada ampas press dan bむ i akan bcrtambah           ・

Hasil pcngemprcsan adalah minyak kasar((1「 ιlde`カノ)yang kCluar dari

pori― pori silindcr pFCSS, dan lllclaluiθ ′′ g″″ピrakln mcnttu kCグgSα″
`力

,7g

ノごνたc untuk awal pcngcndapanご F=ごごご(タガ_Hasil lain adalah ampas kclllpa(tcrdiri

dari bjl, scrat dan alnpas), yang akan dipecah― pccah ulltuk mcllludahkan

pclllisahan  padaノ ″ピ
「

′σαttρピ″dCngan  mcnggunakan■_‐たc  ″″α4‐J々θr (Iο J71'Cl'こ

'/・

こりの

i Proses Pemurnian ⅣIinyak(Clariflcation Statio■ )

Sctclah lllclc、vati proscs Scrc、 v Prcss maka didapatiah lninyak kasar /

Crtldc()il dan ampas prcss yang terdiri dari ibcr Kclltudian Crudc Oil masuk kc

stasiun klari■ kasi dirnana proscs pcng。 lahannya sebagai bcrikut i
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a. Sand Trap Tank ( Tangki Pemisah Pasir)

Setelah di press maka Crude Oil yang mengandung air, minyak, lumpur masuk ke

Sand Trap Tank. Fungsi dari Sand Trap Tank adalah untuk menampung pasir.

Temperatur pada sand trap mencapai 95oC.

b. Vibro Seperator i Vibrating Screen

Fungsi dari Vibro Separator adalah untuk menyaring Crude Oil dari

serabut - serabut yang dapat mengganggu proses pernisahan minyak. Sistem kerja

mesin penyaringan itu sendiri dengan sistem getaran - -{etaran pada Vibro kontrol

melalui penyetelan pada bantul yang di ikat pada elektromotor. Getaran yang

kuran g men gaki batkan pern i sahan tidak efektit'.

c. Vertical Clarifier Tank (YCT)

Furrgsi dari VCT adalah untuk msmisahkan minyak, air dan kotoran

(NOS) secara gravitasi. Dimana minyak dengan berat jenis yang lebih kecil dari 1

akan berada pada lapisan atas dan air dengan berat ienis : 1 akan berada pada

lapisan tengah sedangkan NOS dengan berat jenis lebih besar dari I akan berada

pada lapisan bawah.

Prinsip keria didalarn VCT dengan menggunakan prinsip keseimbangan

antara larutan yang berbeda jenis. Prinsip bejana berhubungan diterapkan dalam

mekanisme kerja di VCT.

d. Oil Tank

Fungsi dari Oil Tank adalah untuk tempat sementara Oil sebelum diolah

oleh Purifier. Pemanasan dilakukan dengan menggunakan Steam Coil untuk

mendapatkan temperatur yang diinginkan yakni 95o C. Kapasitas Oil Tank l0

Ton / Jam.
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e.Oil Purifler

Fungsi dari OillPuriier adalah untuk mcngurangi kadar air dalam lninyak

dcngan cara scntrittgal Pada saat alat ini dilakukan proscs dipcrlukan telnpcratur

suhu 95o C.

■ Vacuum Dryer

Fungsi dari Fヽacuulll Drycr adalah untuk lllcngurangi kadar air dalalll

minyak produksi_Sistcm kettanya scndiri adalah minyak disimpan kcdalalll

b●ana mclalui Nozcl.Suatu jalur rcsirkulasi dihubungkan dcngan suatu

pcngapung didalam b司 ana, SChingga bilamana kctinggian pcrl■ lukaan lllinyak

mcnurun pcngapung akan lllcl■ ■buka dan mcnsirkulasi minyak kcdalal■ l blana

go Sludge Tank

Fungsi dari Sludge Tank adalah tcmpat sclllelltara sludgc(bagian dari

minyak kasar yang tcrdiri dari padatan dan zat cair)sCbClum diolah olch sludgc

scperttor Pcmanasan dilakulttn dcngan mcnggunakan sistcm ittckSi ullluk

l■cndapatkan tempcratur yang dillginkan yaitu 95o C.

ho Sand(Cyclone/Pre― cicancr

Fungsi dari Sand Cyclollc adalah ullltuk rTlcnangkap pasir yang tcrkandung

dalam sludgc&ln untuk‐ mclllⅨ濃hkan pFOSCS Selattuttya

i. Brush Strainer(Saringall Berputar)

Fungsi dari Brush Straincr adalah unttlk l■ cngurangi scrabut yang tcrdapat

pada sludgc sehingga tidak mcngganggu ketta SItldge Scperator Alat ini tcrdiri

dari saringan dan sikat yang berputar
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jo SIudge Seperator

Fungsi dari SIudgc Scperator adalah untuk lncngal■ bil lllinvak yang lllasih

tcrkandung dalam sludgc dcngan cara scntriう ugal  Dcngan gaya selltrittgalっ

lllinyak‐ yang bcratjcnisnya lebih kccil akan bcrgcrak inctrlttu porOS dan tcrdorong

kcluar mclalui sudllt― sudut ruang tanl纂 i plSah

k.Storage Tank

Fungsi dari Storagc Tank‐ adalah untuk penyil■lpanan sclncntara lllinyak

produksi yang dihasilkan scbcluln diki五 lη _Storage Tank harus dibcrsihkan sccara

tettadWal dan pcmeriksaan kondisi Stcam Oil harus dilakukan sccara rutin,karcna

apabila tcttadi kCbOCOran pada pipa Steam Oil dapat incngakibatkan naiknya

kadar air pada CPO_

4.6.l Laboratoriunl

Laboratorium bcringsi scbagai pusat pcngcndalian tcrhadap proscsdan

kualitas yang dihasilkan sclama dan sctclah proses produksi bcrangsung HaSil―

hasil analisa laboratoriul■  digunakan scbagai umpan balik bagi pcrbaikan dan

pcningkatan proscs produksi. 2へ nalisa yang dilakukan di laboratorit111l lnCliputi

hal―hal bcrikut i

Standar r77α√ご″ノα√みα/6J″ごピ晨ご″

“

gノαJF″ 7√蔵,τ″たドJwゴ″yaitll i

- Air rebusan

- Tandan kosong

- Ampas cyclone

- B,ji

- Sludge akhir

- kt/id decanter

:12,89%

:23。 15%

: ll,239も

: ll,259も

:69、 47シ6

:4,21%
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a, Analisa ALB (Asam Lemak Bebas)

Asam lemak bebas terbentuk karena terjadinya proses hidrolisa minyak

menjadi asam. Asam lemak bebas merupakan salah satu indikator parameter mutu

minyak. Asam leniak bebas dalam minyak dapat diukur dengan menggunakan

alkali dalam larutan alkohol.

. Perhitungan asam lernak bebas

jurnlah volume x standar CPO: asarn CPO x pencarian asam

keterangan:

jumlah volume : 8,3

standar CPO . ?.5,6

Asanr CPO .212,48

Standar titrasi : 0.102

Pencarian asaln : 5.1269

8,3 x 25,6 -212,48x * :4,23
5,L269

b. Analisa Kadar Kotoran

Kotoran yang terdapat dalam minyak adalah kotoran yang dapat larut

dalarn n-hexana dan petroleum eter. Kadar kotoran -vang terdapat dalarn rninyak

ditentukan dengan cara menimbang residu kering setelah dipisahkan dari contoh

dengan menggunakan pelarut.

o Perhitungan

Berat akhir
Kaoar Kotoran b"*t r*"p"I

standart titrasi
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4.6.2 Stasiun Pengolahan Air (Wuter Treatment)

Air merupakan kebutuhan vital bagr seluruh PKS karena sebagian besar

proses pengolahan rnemerlukan air. Air yang digunakan harus memenuhi syarat-

syarat tertentu. seperti kesadahan dan kadar silika. Jika kurang memenuhi syarat,

air harus diolah sehelum digunakan. Umumn-va, air yang diperoleh dari

sumbernya seperti air hujan, air sungai, air sumur bor (urnbul) dan lain-lain.

Belum memenuhi persyaratan teknis untuk keperluan PKS dan pers,varatan

higenis untuk keperluan air minum.

Adapun proses pengolahan air adalah sebagai berikut :

- Waduk air

Tangki pengendapan

Bak penampung

Bejana penyaringan air

Tangki menara

4.6.3 Stasiun Pengolahan Limbah

Air buangan pabrik merupakan taktor penvebab pencemaran pada media

penerima. Untuk mengatasi pencemaran, air lirnbah pabrik harus diproses dan

dinetralisir sebelum dibmng ke lingkungan. Pengendalian lirnbah pabik (raw

e/fluent) yang berasal dari stasium rebusan dan klarifikasi dimulai dari

penampungan limbah tersebut pada tat fit dengan tujuan untuk mengurangi kadar

minyak melal ui prinsip pengendapan.

Setelah itu limbah didinginkan dengan cara mengalirkan limbah ke menara

pendinginan yaitu suatu alat yang digunakan untuk menurunkan tcmperatur air

linrbah clari sulru 700c raeniadi 4Aac, dimana alat ini dibuat dari plat besi setinggi
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5 meter dan berbentuk empat persegi, atau dapat juga dilakukan melalui aliran

panjang dan terbuka, kemudian ditampung di kolam limbah. Pada kolam ini,

limbah dikendalikan dengan proses fermentasi ctnuerobic dan uerobic. Sistem ini

dikenal dengan ponding svstem.

4,6.4Bagian Mekanikal

Bagian Mekanikal melakukan pemeliharaan umum terhadap serrrua

peralatan pabrik. Jenis pekerjaan yang dilakukan antara lain lunrikasi, perbaikan

alat-alat, pernbuatan suku cadang, maupun rnodifikasi peralatan sesuai dengan

kondisi lapangan. Bagian mekanial didukung oleh peralatan bengkel seperti

gerenda, mesin bor, nresin las, listrik maupun asetilen, mesin potong (asetilen atau

plasma), mesin gergaji besi, serta peralatan bengkel urnurl lainnva.

4.6.5 Bagian Elektrikal

Bagian eleklrikal melakukan pemeliharaan terhadap seluruh peralatan

listrik di PKS, terutama motor listrik vang berjumlah ratusan. Jenis pekedaan

yang dilakukan aotara lain perawatan panel-penel litrik, pernbuatan atau

modifikasi sirkuit listrik, dan pembuatan gulungan kau'at bagi motor-motor listrik

yang telah terbakar
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V. PENTiTTiP

5.1 Kesimpulan

a. Pada saat pembukaan lahan untuk areal tanaman ulang, sistem yang paling

tepat digunakan yaitu sistem zero burning. Maksudnya yaitu pembukaan lahan

dengan menggunakan sistem tanpa pembakaran. hal ini bertujuan untuk

menjaga kelestarian lingkungan dan kelangsungan makhruk hidup.

b. Pada fase TBM dan TM Hama Ulat Api (Setrtrcr nttens) dan Ulat Kantong

(Maltasenrt corbelti) sudah mulai menyerang tanaman kelapa sarvit yang

mengakibatkan bagian daun dan batang tanaman kelapa sawit rusak, sehingga

perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin yaitu dengan penyemprotan

Insektisida atau Pengutipan.

c. Ntanajeinen pemeliharaan pada TBM sangat perlu dilakukan, karena pada fase

tersebut tanaman sangat rentan terhadap serangan Hama. Hama yang dominan

pada fase TBM kelapa salvit yaitu Orictes rhinocerr,ts (kumbang tanduk). ,

5.2 Saran

Untuk mengatasi dan mengurangi tingkat kemalingan Tandan Buah Segar

(TBS) pada PT Langkat Nusantara Kepong perlunya ditingkatkan keamaan

(Securit-v) penjagaan di setiap divisi dan pada saat melakukan pernanenan

sebaiknya setiap pelepah yang ada di setiap gawangan disusun rapi agar

memperrnudah pada saat melakukan pemanenan.
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