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1.  LATAR BELAKANG 

 
Kelapa sawit adalah komoditas perkebunan primadona penyumbang 

devisa terbesar bagi negara dan menjadi tumpuhan penghasilan jutaan tenaga 

kerja. Pengembangan ilmu dan teknologi pada industri sawit maju di era 4.0 

menjadi tantangan bagi generasi milenial kedepan sebagai masa depan SDM 

sawit nasional. 

Prospek perkembangan industri kelapa sawit saat ini sangat pesat 

dimana terjadi peningkatan baik luas areal maupun produksi kelapa sawit 

seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pada Tahun 2018, luas 

areal perkebunan kelapa sawit tercacat mencapai 14.326.35 hektar. Dari 

luasan tersebut, sebagian besar diusahakan oleh perusahaan besar swasta 

(PBS) yaitu sebesar 55,09%.  Perkebunan Rakyat (PR) menempati posisi kedua 

dalam kontribusinya terhadap total luas areal perkebunan kelapa sawit 

Indonesia yaitu seluas 5.818.888 hektar atau 40,62% sedangkan sebagian 

kecil diusahakan oleh Perkebunan Besar Negara (PBN) yaitu 614.756 hektar 

atau 4,29%. 

Tahun 2019 dan 2020 luas areal PR dan PBS kelapa sawit diperkirakan 

kembali meningkat dari tahun 2018 dengan laju pertumbuhan sekitar 2,3%. 

Luas areal perkebunan kelapa sawit diperkirakan akan terus meningkat 

dikarenakan semakin pesatnya perkembangan industri minyak kelapa sawit 

saat ini dan kebutuhan minyak nabati dunia yang cukup besar dan semakin 

bertambah.  Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat 

produksi minyak sawit Indonesia sepanjang 2019 mencapai 51,8 juta ton CPO. 

Jumlah ini meningkat sekitar 9 persen dari produksi tahun 2018 sebesar 47 

juta ton.Dalam produksi secara nasional,  

Kalimantan Selatan dalam urutan ke 8 secara nasional sebagai 

penyumbang minyak sawit sebesar 4%.  Potensi yang besar ini tentunya harus 

dibarengi oleh peran serta institusi akademik khususnya Universitas Lambung 

Mangkurat untuk turun serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan 

pada industry sawit, khususnya pada wilayah Kalimantan Selatan.  Sawit 

https://republika.co.id/tag/kelapa-sawit


tidak hanya menghasilkan potensi minyak makan, namun lebih dari itu nilai 

ekspor sekarang ini selain bersumber pada CPO, minyak refineri, juga 

biodiesel dan oleochemical.  Hilirisasi sawit harus digenjot untuk 

meningkatkan added value sawit baik dari produk utama nya minyak, juga 

revitalisasi by product pada industry sawit seperti cangkang sawit, tandan 

kosong kelapa sawit, batang sawit maupun limbah cair sawit sebagai sumber 

gas methan. 

Sebagai pihak akademisi, tentunya Pusat Studi Kelapa Sawit Kalimantan 

harus dapat mengambil peran baik berkontribusi pada pengembangan ilmu 

dan teknologi sawit dari hulu hingga hilir yakni dari teknik budidaya yang 

tepat, pasca panen, teknologi hilirisasi minyak sawit, hilirisasi by product 

sawit serta pengelolaan lingkungan industry sawit.   Pengembangan ilmu ini 

berguna untuk meningkatkan pengetahuan wawasan dan keilmuan bagi 

mahasiswa maupun masyarakat Perkelapasawitan.   Lebih dari itu 

pengembangan ilmu teknologi sawit pada lingkup akademisi juga harus 

mampu diterapkan dan berdaya guna bagi industry sawit maupun masyarakat 

perkelapa sawitan secara luas.    Pusat Studi Kelapa Sawit Kalimantan harus 

mampu menjadi pusat untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

(pendidikan, penelitian dan pengabdian) serta kerjasama (networking) yang 

baik baik untuk kemanfaatan secara internal yakni civitas akademika 

Universitas Lambung Mangkurat, juga secara eksternal yakni Pusat Studi 

Kelapa Sawit Kalimantan berperan dan berkontribusi untuk menghasilkan dan 

mengembangkan ilmu hulu dan hilir sawit bagi industry sawit di Kalimantan 

Selatan. 

 

2. VISI 

“Menjadi pusat pengembangan ilmu dan teknologi sawit dari hulu hingga hilir 

dalam rangka meningkatkan kapasitas industri sawit berkelanjutan.” 

 

 

 



3.  MISI 

1. Menyediakan informasi serta konsultasi perkembangan ilmu dan 

teknologi sawit hulu hingga hilir baik dalam lingkup civitas akademika 

maupun masyarakat luas. 

2. Mendukung pengembangan industri sawit yang sustainable 

(berkelanjutan) melalui penelitian, pelatihan, workshop dan pengabdian 

kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas industry sawit 

3. Menjalin kerjasama dengan dengan industry sawit dan masyarakat 

perkelapa sawitan di Indonesia 

 

4. TUJUAN 

1. Menjadi pusat informasi perkembangan ilmu dan teknologi perkelapa 

sawitan (pembudidayaan dan pengolahan kelapa sawit) dan 

menyebarluaskan melalui pelatihan, workshop maupun seminar 

2. Menjadi pusat penelitian dan kajian ilmiah pengembangan teknologi 

hulu dan hilir perkelapa sawitan 

3. Memberikan konsultasi, pembinaan dan pendampingan masyarakat 

perkelapa sawitan di Kalimantan Selatan khususnya 

4. Memperkuat aspek sosial ekonomi dan hokum dalam industry kelapa 

sawit  

5. Menjalin kerjasama seluas luasnya dengan industri hulu dan hilir 

kelapa sawit, pemerinatah, institusi pendidikan dan masyarakat 

perkelapa sawitan di Kalimantan 

 

5.  SASARAN 

 

1. Seluruh Civitas akademika dalam lingkup Universitas Lambung 

Mangkurat  

2. Masyarakat perkelapa sawitan baik perkebunan sawit swasta maupun 

rakyat, industri pengolah sawit, UKM Sawit  



3. Asosiasi masyarakat perkelapa sawitan MAKSI (Masyarakat Perkelapa 

Sawitan Indonesis), GAPKI, APKASINDO 

4. Pemerintah daerah dan dinas terkait dengan pengembangan industry 

sawit 

 

6. SUSUNAN PENGURUS  

 

Koordinator   :  Susi, STP, M.Si 

Sekretaris   :  Alan Dwi Wibowo, STP, MT 

Bidang Riset dan Development :  Hisyam Musthafa Al Hakim, STP, M.Sc 

Bidang Pengabdian Masyarakat :  Agung Legowo, ST, MT 

Bidang Kerjasama    :  Dr Ir. Arief RM Akbar, M.Si 

Humas     :  Roni Mulyawan, SP, M.Si 

 

 

7. AFILIASI 

Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas 

Lambung Mangkurat 
Jl A. Yani Km 36 Banjarbaru Kal Sel 70714 

 

8.  PROGRAM KERJA PUSDI KELAPA SAWIT KALIMANTAN 

TAHUN 2020 - 2021 

 

1.  Pendidikan 

a. Melakukan penyebaran informasi pengembangan ilmu dan teknologi 

sawit melalui website PUSDI SAWIT, Kuliah Umum, Workshop dan 

Pelatihan bagi civitas akademika dan masyarakat umum 

b.  menerbitkan bulletin sawit secara berkala 

 

2.  Penelitian dan Pengkajian 

a.  Melakukan dan fasilitasi penelitian dan pengkajian ilmiah ilmu dan 

teknologi sawit bagi civitas akademika dalam lingkup : 



1.  Budidaya sawit 

2. Teknologi Pasca Panen Sawit (Penanganan pasca panen, rantai 

pasok dan distribusi) 

3. Teknologi Hilirisasi minyak sawit 

4. Teknologi hilirisasi by product industry sawit 

5. Pengelolaan ekologi lingkungan industri sawit 

b. Berperan dalam meningkatkan publikasi ilmiah sawit civitas 

academica ULM dalam jurnal ilmiah nasional (International Journal 

Oil Palm (IJOP)  dan internasional  

 

3.  Pengabdian Kepada Masyarakat 

a. Melakukan Penerapan pengembangan ilmu dan teknologi sawit baik 

hulu dan hilirnya khususnya pada UKM sawit dalam rangka 

meningkatkan perekonomian masyarakat sawit. 

b. Fasilitasi, konsultasi dan pendampingan industri sawit, UKM sawit 

maupun stakeholder terkait 

 

4.  Kerjasama 

Melakukan kerjasama dengan sejumlah pihak untuk meningkatkan daya 

dukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat dengan pihak industry sawit (Perkebunan dan Industri 

Pengolah Sawit), Asosiasi Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia (MAKSI, 

GAPKI, APKASINDO dll) serta stakeholder terkait baik Pemerintah Provinsi, 

Kota/Kabupaten dan Dinas terkait. 

 

Banjarbaru,   September 2020 

 

Penyusun 

 

Tim Pusdi Kelapa Sawit Kalimantan 

 


