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Info BBN 
Pola Pengembangan Kebun Bahan Bakar Nabati Menentukan Suksesnya 

Agroindustri dan Kualitas Biodieselnya 

anaman penghasil bahan bakar nabati (BBN) saat 

ini mulai berkembang di banyak wilayah dengan 

berbagai keberhasilan dan kendalanya. Tanaman 

BBN yang sudah banyak diusahakan adalah kelapa sawit, 

sedangkan lainnya seperti jarak pagar, nyamplung, kemiri 

sunan dan lainnya baru saja mulai diteliti dan dibudidayakan. 

Selain kelapa sawit, pertanaman yang ada sangat beragam, 

dari pertanaman yang masif cukup luas sampai pertanaman 

yang terpencar-pencar dalam skala yang sangat terbatas. 

Kondisi ini akan mem-pengaruhi penanganan pemanenan 

buahnya, yang akhirnya akan mempengaruhi kualitas minyak 

yang dihasilkan. Hal ini perlu diperhatikan dalam 

mengembangkan agroindustri biodiesel ke depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengalaman riset dan pengujian menunjukkan bahwa biji 

dari tanaman BBN akan menghasilkan asam lemak bebas 

(ALB) yang tinggi jika salah dan terlambat dalam menangani 

pascapanennya. Seperti diketahui bahwa makin tinggi 

kandungan ALB dalam minyak, maka akan makin tinggi juga 

biaya produksi biodieselnya.  

Pada kondisi ini proses transesterifikasi menjadi lebih lama 

dan memerlukan bahan kimia yang lebih banyak, baik untuk 

menurunkan kandungan ALBnya maupun untuk transeste-

rifikasinya. Oleh karena itu, semakin cepat diproses bijinya 

menjadi biodiesel, akan semakin baik kualitas dan makin 

rendah biaya produksi biodieselnya. Konsekuensinya, 

pertanaman tanaman BBN akan lebih baik jika dikembangkan 

secara masif luas dan peralatan agroindustrinya ditempatkan 

tidak terlalu jauh dari pertanaman tersebut.  

Pengalaman penanganan jarak pagar di Pakuwon yang 

kurang bagus pengeringannya serta terlalu lama penanga-

nannya sebelum diproses akan menyebabkan kandungan ALB 

mencapai lebih dari 5 %, bahkan bisa lebih dari 10 % jika biji 

berasal dari tanaman asalan di lapangan. Untuk biji 

nyamplung, ALB bahkan bisa mencapai lebih dari 15 % karena 

buah nyamplung dipungut dari yang jatuh sendiri dengan 

jangka waktu sampai bisa diproses transesterifikasinya sampai 

sekitar 2 bulan. Contoh ini terjadi pada pengumpulan buah 

nyamplung yang berasal daerah Jawa Tengah dan Jogja 

Selatan dan pabriknya berada di Jogja yang jaraknya sekitar 

60-90 km. Biji kemiri sunan yang sudah berbulan-bulan dari 

sejak dipungut secara asalan dari lapangan di wilayah 

Sumedang juga menyebabkan kandungan ALB sekitar 15-18 %.  

Berdasarkan pengalaman lapangan ini, maka pola 

pengembangan pertanaman BBN ke depan hendaknya 

mempertimbangkan kondisi tersebut. Jika tujuannya untuk 

produksi biodiesel, maka sebaiknya peralatan agroindustri 

hendaknya ditempatkan di lingkungan pertanaman BBN. 

Walaupun pola ini dapat juga didekati dengan pola inti 

plasma, tetapi penanganan pascapanen yang benar dan segera 

hendaknya diperhatikan terutama di wilayah plasmanya. Jika 

tujuannya adalah untuk pemanfaatan sendiri atau pengganti 

minyak tanah maupun alternatif sumber energi untuk rumah 

tangga, pola pertanaman dapat saja terpencar menurut 

kebutuhan lapangan. (Bambang Prastowo dan Dibyo Pranowo). 
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EditorialEditorialEditorialEditorial    
Agribisnis tanpa inovasi adalah suatu hal yang hampir tidak m 
ungkin. Itu sebabnya sebuah informasi maupun teknologi baru 
terkait dengan agribisnis tertentu perlu segera disampaikan demi 
“pembekalan” pelaku agribisnis dalam menghadapi persoalannya 
yang makin dinamis. Penyelesaian masalah agribisnis itupun tidak 
selalu dengan suatu pendekatan yang rumit, tetapi seringkali 
dengan perhatian pada hal-hal yang sederhana saja. 
Dalam pengembangan bahan bakar nabati (BBN), siapa 
menyangka kalau titik kritis usaha ini terletak pada pengendalian 
kadar asam lemak bebas (ALB) dalam minyak? ALB yang makin 
tinggi akan memberikan biaya proses yang lebih mahal. Artinya, 
bahan baku BBN perlu diusahakan agar mengandung ALB yang 
rendah. Untuk itu, ternyata system pengelolaan kebun perlu ditata 
agar hasil panan bahan baku BBN dapat segera mungkin diolah 
menjadi minyak. 
Pada kasus pengembangan nilam, kerugian usahatani nilam perlu 
disikapi para pelaku dengan mengatur pola tanam. Penerapan pola 
tanam campuran, tumpangsari, maupun tumpang gilir terbukti 
mampu mengoptimalkan keuntungan petani nilam. Praktek 
semacam ini sudah dilakukan oleh petani nilam di Sumatera Barat, 
Purwokerto, Brebes, Kuningan, Sukabumi dan lainnya. Infotek 
Perkebunan kali ini menyajikan beberapa artikel terkait dengan 
pengembangan agribisnis dan menyikapi fluktuasi harga 
komoditas yang dapat membuat petani frustasi. 
 
 
 

RedaksiRedaksiRedaksiRedaksi    
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Info Perkebunan 
Pengembangan Nilam Melalui Budidaya Tumpangsari pada Tanaman 

Semusim dan Perkebunan  

Harga minyak atsiri khusunya nilam sangat berfluktuasi 
dari waktu-kewaktu. Untuk hal tersebut pengembangan 
minyak nilam Indonesia kedepan diharapkan pada 3 hal yaitu 
(1) stabilitas harga pada tingkat yang wajar. Tingkat harga 
yang terlalu tinggi mengakibatkan pemakaian terbatas/ 
dikurangi. Harga jual “fragrance compound” untuk “personal/ 
home care product” seperti deterjen/sabun semakin 
kompetitif dan berkisar di maksimum pada bilangan belasan 
USD/kg, sehingga semakin tinggi harga bahan baku akan 
semakin sedikit dosis pemakaiannya atau bahkan ditiadakan. 
(2). Konsistensi kualitas, dan (3) Pasokan yang berkesinam-
bungan.  

Akibat tidak menentunya harga nilam telah menimbulkan 
keengganan petani untuk menanam dalam skala luas, dan 
bahkan tanaman nilam sudah dilapangpun ditinggalkannya. 
Untuk menghindari kerugian usahataninya, petani pada 
harga nilam rendah seperti saat ini banyak yang menerapkan 
pola tanam campuran/polikultur. Namun mungkinkah 
tanaman nilam dapat dipola tanam campuran ? 
Untuk pertumbuhan optimal dan menghasilkan minyak 

yang baik, nilam perlu cukup sinar matahari. Namun demikian 
tanaman nilam mampu beradaptasi terhadap naungan, 
sehingga hal ini sangat memungkinkan petani melalukan pola 
tanaman campuran baik dengan tanaman tahunan maupun   
semusim lainnya. Budidaya nilam dengan pola tanam 
campuran (mixcropping), tumpangsari (intercropping), 
tumpang gilir (multiple cropping), budidaya lorong (alley 
cropping) baik dengan tanaman semusim maupun dengan 
tanaman perkebunan mempunyai dampak yang meng-
untungkan baik dari segi efisiensi pemanfaatan lahan, 
diversifikasi komoditas, kesuburan lahan maupun pengen-
dalian OPT. Petani di Sumatera Barat membudidayakan nilam 
pada lahan tegalan dengan tumpangsari dengan tanaman 
perkebunan terutama kelapa sawit, karet, kelapa dan lada. Di 
Purwokerto nilam di tanaman diantara buah-buahan. 
Sedangkan di Kuningan, Brebes dan Sukabumi nilam ditanam 
diantara tanaman sengon, pinus dan jati putih (Garbelina).  

Pola Tanam Nilam dengan Tanaman Semusim 

Penaman nilam yang ditumpangsarikan dengan tanaman 
semusim seperti cabai, jagung, bawang daun, dan kacang-
kacangan dijumpai didaerah Sumater Barat terutama daerah 
Pasaman, juga di Sukabumi, Jawa Barat. Tanaman nilam 
ditanam satu bulan lebih lambat dengan tanaman jagung 
lainnya, sehingga tanaman jagung dapat menjadi pelindung 
nilam dari teriknya matahari saat ditanam. Selain hal tersebut 
dalam budidaya polikutur dapat diatur sedemikian rupa 
sehingga tanaman nilam mendapat sinar matahari yang 
cukup/penuh selama 2 bulan sebelum dipanen. Tumpangsari 
atau sistem polikutur nilam dengan cabai dan tomat kurang 
dianjurkan karena tanaman-tanaman tersebut dapat menjadi 
inang penyakit yang sama yaitu penyakit layu bakteri oleh 
Ralstonia solanacearum. Tanaman nilam juga dapat ditum-
pangsarikan dengan akar wangi atau serai wangi dengan 
sistem budidaya lorong. Nilam dengan sistem budidaya lorong 
bila di nilai produksi minyak setiap hektarnya lebih rendah 
dibandingkan dengan monokultur, namun sebenarnya usaha-
taninya dapat menguntungkan karena petani masih bisa 
memanen seraiwangi atau akarwangi. 

Model Polikultur Nilam dengan Tanaman Tahunan 

Pemanfaatan lahan di antara tanaman tahunan seperti 
kelapa, sawit, karet, lada, jati, sengon, pinus dan buah-buahan 
telah dilakukan oleh petani nilam dibeberapa daerah seperti 
Pasaman (Sumatera Barat), Cahaya Negeri (Lampung), 
Kuningan, Sukabumi (Jawa Barat), Bengkulu, Purokerto dan 
Brebes (Jawa Tengah).  

Kemampuan nilam pada kondisi naungan, pada tahap awal 
pertumbuhan merupakan salah satu sifat keunggulan nilam 
sehingga dapat dimasukkan dalam program pola tanam 
campuran dengan tanaman tahunan sebagai tanaman sela. 
Tanaman nilam yang ditanam dengan sistem naungan 
biasanya menghasilkan daun yang agak lebar, tipis dan lebih 
hijau, namun sedikit menurunkan kadar minyak. Untuk 
menjaga agar kandungan minyak tidak terlalu rendah 
sebaiknya dua bulan sebelum panen nilam, cabang-cabang 
tanaman tahunan sebagian dipangkas sehingga sinar matahari 
dapat menembus tanaman nilam. Tanaman nilam dapat 
diusahakan secara penuh dengan tanaman tahunan sebagai 
tanaman sela saat awal pertumbuhan tanaman tahunan. 
Namun bila tajuk tanaman telah semakin luas sebaiknya 
diperlukan pemangkasan ranting atau cabang tanaman 
tahunan agar sinar matahari dapat masuk. Hasil pengujian 
ketahanan nilam terhadap naungan pohon kelapa 
menunjukkan bahwa penurunan produksi dan kandungan 
minyak nilam pada perlakuan naungan tidak berbeda nyata 
dibandingkan dengan perlakuan tanpa naungan. 

Pada nilam yang ditanam diareal hutan rakyat sebagai 
tanaman sela pohon kopi di desa Cibojong, kecamatan 
Padarincang, Serang menunjukkan kadar patchouli alkohol 
(PA) diatas 30, dan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 
dengan nilam yang ditanam pada lahan terbuka. Beberapa 
petani biasanya tidak menyuling secara langsung tapi menjual 
nilam kering/siap suling. Rata-rata produksi nilam yang 
ditumpangsarikan dengan tanaman tahunan dapat mengha-
silkan 15-20 ton daun kering per ha. Bila harga daun nilam 
kering Rp. 2.000,-/kg maka petani akan mendapatkan 30-40 
juta/ha per panen.  

Tabel 1. Hasil penyulingan dana analisis minyak nilam yang ditanam 
pada areal terbuka dan naungan (tanaman sela). 

Rendemen minyak (%) Pacholi alcohol (%) Kondisi 
Pertanaman Daun Ranting Daun Ranting 
Areal terbuka 1,88 0,85 33,3 28,6 

Naungan (tan. sela) 1,92 0,73 30,0 25,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Pola tumpangsari  nilam dengan  bawang daun (a), jagung 

(b), albasia (c) dan jati putih (d) 

Minyak nilam masih banyak dibutuhkan diberbagai 
industri farmasi dan kimia seperti obat-obatan, parfum, 
kosmetika, makanan, minuman dan akhir-akhir ini dimanfaat-
kan untuk pengobatan dan perawatan tubuh yang disebut 
aromaterapi, sehingga pengembangannya masih prospektif. 
Dalam pengembangannya tanaman nilam dapat dibudidaya-
kan dengan pola tanam polikultur baik pada tanaman 
semusim, tahunan maupun tanaman kehutanan. (Sukamto/ 

Peneliti Balittro). 
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Info Perkebunan 

Manfaat Pembudidayaan Aren (Arenga pinnata (Wurmb.) Merr), Tanaman Perkebunan 

Multiguna yang Ramah Lingkungan dan Bernilai Ekonomi Tinggi 

Tanaman aren adalah tanaman perkebunan yang termasuk 

salah satu species multiguna (multi-purpose tree). Tanaman 

ini tergolong suku Aracaceae (pinang-pinangan), batangnya 

tidak berduri, tidak bercabang, tinggi dapat mencapai 25 

meter. Tersebar di hampir seluruh wilayah Nusantara, 

khususnya di daerah perbukitan dan lembah. Untuk 

pertumbuhannya, aren tidak membutuhkan kondisi tanah 

yang khusus, dapat tumbuh pada tanah-tanah liat, berlempung 

dan berpasir,  tetapi aren tidak tahan pada tanah-tanah masam 

(pH rendah). Aren dapat tumbuh pada ketinggian 9-1.400 m di 

atas permukaan laut (terbaik pada ketinggian 500 – 800 m 

dpl) dengan curah hujan lebih dari 1.200 mm setahun. Dapat 

dikatakan hampir semua bagian tanaman aren berguna dan 

memiliki nilai ekonomi, baik sebagai bahan pangan, bahan 

baku industri hingga sebagai bahan baku bioetanol (bahan 

bakar nabati).  Selain itu tanaman yang satu ini juga 

mempunyai fungsi hidrologis, sehingga sangat cocok untuk 

dijadikan sebagai tanaman konservasi.  

Fungsi konservasi dari pembudidayaan tanaman aren 

diperoleh dari sistem perakarannya  yang dalam dan melebar 

dipermukaan tanah sangat bermanfaat untuk mencegah erosi 

dan meningkatkan porositas tanah. Bahkan tanaman ini dapat 

tumbuh baik pada lereng-lereng bukit atau tebing sehingga 

dapat mencegah longsor. Sedangkan daunnya yang cukup lebat 

dan rapat dan batangnya yang tertutup lapisan ijuk sangat 

efektif untuk menahan turunnya aliran air hujan ke 

permukaan tanah. Sehingga selain dapat mencegah banjir juga 

dapat menjaga kecukupan sumber air tanah di musim 

kemarau. Memang aren adalah tanaman yang handal sebagai 

komponen sistem Agroforestry (hutan kebun). 

Fungsi produksi (ekonomi) dari pembudidayaan tanaman 

aren secara fisik dapat diperoleh mulai dari akar, batang, daun, 

bunga dan buah. Akar pohon aren segar dapat digunakan 

sebagai obat sembelit, obat disentri dan obat penyakit paru-

paru. Pohon aren yang sudah tua memiliki batang yang keras 

dapat digunakan sebagai bahan pembuat alat-alat rumah 

tangga dan ada pula yang digunakan sebagai  bahan bangunan. 

Batang bagian dalam dapat menghasilkan sagu sebagai sumber 

karbohidrat yang dipakai sebagai bahan baku dalam 

pembuatan roti, soun, mie dan campuran pembuatan lem. 

Sedangkan ujung batang yang masih muda (umbut) yang 

rasanya manis dapat disayur. Daun muda, tulang daun dan 

pelapah daunnya, juga dapat dimanfaatkan untuk pembungkus 

rokok, sapu lidi dan tutup botol sebagai pengganti gabus. 

Buahnya dapat diolah menjadi bahan makanan seperti kolang-

kaling yang banyak digunakan untuk campuran es. Tangkai 

bunga bila dipotong akan menghasilkan cairan berupa nira 

yang mengandung zat gula dan dapat diolah menjadi gula aren 

atau tuak (minuman tradisional beralkohol). 

Kecenderungan meningkatnya kelangkaan dan harga 

minyak mentah dunia disertai peningkatan impor minyak 

mentah dan hasil olahannya untuk kebutuhan dalam negeri, 

mendorong pemerintah untuk terus mencari dan 

mengembangkan sumber-sumber energi alternatif, termasuk 

sumber-sumber karbohidrat untuk bahan baku produksi 

bioetanol.  

Untuk tujuan ini, aren dapat merupakan salah satu pilihan 

utama. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa nira aren 

merupakan bahan baku pembuat bioetanol (biofuel) yang 

paling potensial dengan produksi bioetanol 40 000 liter/ha/th, 

mengalahkan biomassa lainnya (ubi, kentang, tetes tebu, 

jagung, sagu, dll). Berbagai macam produk bernilai ekonomi 

bahkan berorientasi ekspor seperti yang diuraikan di atas 

ternyata dapat dihasilkan dari tanaman perkebunan yang satu 

ini. Apalagi dengan didukung oleh ketersediaan sekitar 44 juta 

ha lahan kering dataran rendah beriklim basah yang potensial 

untuk pengembangan tanaman tahunan (Puslittanak, 2004), 

maka  pengembangan budidaya tanaman aren memang sangat 

menjanjikan baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan. 

Produk-produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan 

konsumsi di dalam dan luar negeri melalui perluasan pasar, 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani 

aren sambil ikut melestarikan sumber daya alam serta 

lingkungan hidup (A. Arivin Rivaie/Peneliti BBP2TP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Profil pohon aren dengan daun dan buah yang lebat 

   

Gambar 2. Produk tanaman aren (kolang kaling, gula serbuk dan cair) 
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Desa Mandiri EnergiDesa Mandiri EnergiDesa Mandiri EnergiDesa Mandiri Energi  (DMEDMEDMEDME)    
Jalan itu berada di desa Muktisari, tidak terlalu lebar sekitar 6  meter, 

4 meter sudah diaspal tipis, dikiri kanan jalan  terdapat badan jalan 

masing-masing sekitar 1 meter dan parit drainase selebar 0,5 meter 

yang dapat menjadi sumber air untuk kebutuhan tanaman dimusim 

kemarau, hal yang sama juga dilakukan pada jalan kampung yang 

lebih kecil ukurannya. Panjang jalan di desa yang berada di 

Kecamatan Lengansari Kota Banjar ini sekitar 2000 meter. Tinggi 
tempat sekitar 30-35 meter  dpl, topografi datar, iklim termasuk iklim 

basah seperti wilayah Barat Indonesia umumnya. Demikian juga 

dengan ketersediaan cahaya matahari, kecuali yang ditanam di depan 

rumah penduduk yang sedikit terlindung dari tanaman yang terdapat 

di pekarangannya, namun masih memadai. 

Bapak Suripto (55 tahun) seo-

rang laki-laki ulet dengan anggota 

kelompok taninya te-lah 

melakukan penanaman dan 
pemeliharaan tanaman jarak pagar 

tersebut di pinggiran ja-lan 

selama 1 tahun 2 bulan. Dari 

pengalaman Pak Suripto 

dikatakan bahwa, penanaman dan 

pemeliharaan 
tanaman jarak pagar di pinggir jalan tidak mengalami banyak 

masalah, terbukti pada umur 1 tahun 2 bulan tersebut, tanaman jarak 

pagar sudah panen tiga kali dengan hasil rata-rata per pohon 

mencapai 0,5 kg/pohon biji kering atau ekivalen dengan 0,2 liter 

minyak jarak murni (CJO), malah ada eksportir yang mau membeli 

buah jarak pagar utuh dengan kulit buahnya. Pada saat ini pak Suripto 

dan anggotanya sedang melakukan pemangkasan agar tanaman  tidak 

terlalu tinggi, tidak melebar ke jalan dan agar bentuk kanopi edeal. 

Pada umur 4 tahun diharapkan tanaman jarak pagar ini sudah 

berproduski optimum dan menghasilkan 1 – 2 liter/pohon minyak 

jarak pagar pengganti minyak tanah untuk rumah tangga. Bila 
kebutuhan rumah tangga rata-rata 1,5 liter minyak tanah per hari, 

maka kebutuhan tersebut akan terpenuhi oleh 180 – 300 batang 

pohon jarak pagar per rumah tangga, masyarakat menjadi mandiri 

energi (Yulius Ferry, Peneliti Balittri).  
 

Tanya:  

Saya petani kelapa mempunyai kebun seluas 5 ha yang telah 

berumur sekitar 50 tahun dan ingin memanfaatkan lahan di antara 

tanaman kelapa tersebut dengan tanaman sela untuk meningkatkan 

pendapatan saya dari lahan tersebut. Untuk itu saya ingin 

memperoleh informasi dari Bapak Peneliti Puslitbang Perkebunan 

tentang jenis-jenis tanaman sela yang dapat diusahakan pada lahan 

di antara tanaman kelapa muda sampai pertanaman kelapa yang 

sudah tua karena di daerah saya luas sekali pertanaman kelapa dari 

berbagai tingkat umur. Atas perhatian Bapak disampaikan terima 

kasi (Robert P/Petani Riau Daratan). 

Jawab: 

Banyak sekali jenis tanaman sela yang dapat diusahakan di antara 

tanaman kelapa, terutama di antara tanaman kelapa muda dan kelapa 

yang sudah tua (umur di atas 50 tahun, lihat gambar). Namun 

demikian, Jenis tanaman dan ternak yang diintroduksi harus meme-

nuhi persyaratan berikut: 

1. Tanaman sela tidak lebih tinggi dari tanaman kelapa selama 
periode pertumbuhannya dan sistem perakaran dan tajuknya 

menempati horison tanah dan ruang di atas tanah yang berbeda. 

2. Tanaman sela tidak merupakan tanaman inang bagi hama dan 

penyakit kelapa yang berbahaya dan tanaman sela tidak peka dari 

tanaman kelapa terhadap serangan hama dan penyakit tersebut. 

3. Pengelolaan tanaman sela dan ternak tidak menyebabkan 

kerusakkan tanaman kelapa, terjadinya erosi dan kerusakkan 

tanah. 

4. Sesuai untuk diusahakan pada ketinggian 0 – 500 m dpl. Dengan 

kisaran curah hujan 1.500 – 3.500 mm/tahun dengan bulan kering 

(curah hujan <130 mm) maksimal 3 bulan berturut-turut. 

5. Toleran terhadap naungan dengan intensitas radiasi 50 – 200 
W m-2, suhu rata-rata 25o – 27o C dan a kelembaban 80 %. 

Jenis-jenis tanaman yang dapat ditanam di antara kelapa dan 

kebutuhan radiasinya disajikan di bawah ini. 

Kebutuhan radiasi beberapa tanaman yaang dapat digunakan sebagai tanaman 

sela di antara kelapa 

Jenis Tanaman Kisaran PAR Watt/m2 

Tahunan 
1. Kakao 
2. Jeruk 
3. Kopi 
4. Panili 
5. Jambu mente 
6. Lada hitam 

Setahun 
1. Jagung 
2. Padi 
3. Kacang tanah 
4. Kedele 
5. Kapas 

 
48-143 
143-381 
48-143 
48-143 
143-381 
48-143 

 
143-381 
143-381 
95-381 
143-381 
252,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanaman sela kakao dan kacang tanah di antara kelapa 

 
InfoTek Perkebunan memuat informasi mengenai perkembangan bahan bakar nabati dan teknologi perkebunan; 

inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian cq Puslitbang Perkebunan dan instansi lain; opini, atau gagasan 

berdasarkan hasil penelitian dalam bidang teknik, rekayasa, sosial ekonomi; serta tanya-jawab seputar bahan bakar nabati  

dan teknologi perkebunan. Redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar bahan bakar nabati dan teknologi perkebunan  

yang akan dijawab oleh para peneliti Puslitbang Perkebunan. Selain dalam bentuk tercetak, InfoTek Perkebunan juga tersedia dalam bentuk 

elektronis yang dapat diakses secara on-line pada: http//perkebunan.litbang.deptan.go.id 
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Bapak Suripto (55 tahun) 

 


