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InfoSAWIT, JAKARTA – 
Kelapa sawit merupakan tanaman 
perkebunan penghasil minyak selain 
kelapa yang berasal dari hutan 
hujan tropis di daerah Afrika Barat 
terutama di Kamerun, Pantai Gading, 
dan Liberia. Kelapa sawit pertama 
kali ditemukan oleh Nicholaas 
Jacquin pada tahun 1763 oleh karena 
itu sawit diberi nama latin Elaeis 
guineensis jacq.

Di Indonesia sendiri kelapa 
sawit dikenalkan pertama kali 
sebagai tanaman hias di Kebun 
Raya Bogor pada tahun 1884. 
Kelapa sawit memiliki banyak 
potensi pemanfaatan baik 
dari batang digunakan untuk 
pembuatan pulp, bahan kontruksi, 
dan sumber energi. Lantas 
dibudidayakan secara komersial 
pada 1911, di daerah Aceh dan 
Sumatera Utara, atau Deli kala itu 
disebutnya.

Pada perkembangannya kelapa 
sawit di Indonesia bertumbuh pesat, 
ditambah dengan beragam program 
kemitraan dengan masyarakat 
yang digagas pada tahun 1970 an. 
Tercatat PIR-Tran sukses mengubah 
komposisi luas lahan sawit yang 
dimiliki oleh Rakyat, dari hanya 6.175 
Ha ditahun 1980 menjadi 5.958.502 
Ha ditahun 2019 di Indonesia 
merujuk Statistik Kelapa Sawit 
Indonesia

Alasan kelapa sawit banyak 
dibudidayakan lantaran, buah sawit 
sendiri memiliki nilai ekonomi 
yang tinggi dan dapat menjadi 
penyumbang pendapatan bagi 
negara, dimana buah sawit 
dimanfaatkan sebagai minyak 
pangan ataupun minyak non 
pangan. Bagian lain dari tanaman 

sawit yang dapat dimanfaatkan 
adalah sabut, bahkan tandan 
kosong.

Namun sayangnya tak semua 
masyarakat mengenal dengan baik 
kelapa sawit, bahkan diduga masih 
banyak yang mengenal sawit dari sisi 
buruknya saja, sebab itu  informasi 
yang berguna serta baik dan benar 
sangat diperlukan oleh masyarakat 
dalam mengembangkan wawasan 
khususnya soal sawit.

Sebab itu, Media InfoSAWIT 
selaku media segmentasi di sektor 
perkebunan kelapa sawit berinisiasi 
mengadakan kegiatan SAWIT 
FEST 2021, yang didukung oleh 
Badan Pengelola Dana Perkebunan 
Kelapa Sawit (BPDP-KS), Bumitama 
Gunajaya Agro Group, Gabungan 
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 
(GAPKI), Asian Agri Group, PT 
Austindo Nusantara Jaya Tbk., dan 
PT Cisadane Sawit Raya Tbk.

Dengan ditetapkannya SAWIT 
FEST 2021 yang jatuh pada Bulan 
Agustus 2021 ini, sekaligus pula 
sebagai rangkaian kegiatan dalam 
memeriahkan hari kemerdekaan 
melalui peningkatan semangat 
generasi muda dalam beraktivitas 
dan kreatif membangun negara 
serta karakter bangsa yang 
positif sehingga menjadi generasi 
pembangun yang berjiwa Pancasila.

Rangkaian kegiatan yang masih 
berkaitan dengan HUT RI Ke-76 
Tahun di tengah masa pandemi 
Covid-19 ini, “SAWIT FEST 2021” di 
harapan mampu pula meningkatkan 
sebaran literasi sawit pada generasi 
muda Indonesia dan memperluas 
edukasi sawit, serta membangkitkan 
semangat generasi muda yang 
cerdas dan kreatif membangun 
bangsa. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3qzkbY1
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InfoSAWIT, JAKARTA - 
Penerimaan negara tahun 2021 
diproyeksikan sesuai target 
didukung oleh kinerja penerimaan 
pajak yang terus mengalami 
peningkatan sejalan dengan 
perbaikan ekonomi. Selain itu, 
didorong juga oleh realisasi 
penerimaan cukai dan penerimaan 
negara bukan pajak (PNBP) yang 
tumbuh positif.

Untuk PNBP dan kepabeanan 
cukai memiliki kinerja yang 
meningkat seiring kenaikan harga 
komoditas migas, minerba, dan 
minyak sawit mentah  (crude palm 
oil /CPO). “Penerimaan PNBP 
hingga November 2021 sebesar 
Rp382,5 triliun atau 128,3 persen 
dari target APBN atau tumbuh 
25,2% disbanding tahun lalu, pada 
periode yang sama,” catat Menteri 
Keuangan, Sri Mulyani Indrawati 
pada Konferensi Pers APBN Kita 
secara daring.

Dari sisi penerimaan yang lain, 
kepabeanan dan cukai tumbuh 
signifikan 26,58% yoy yaitu terealisasi 
Rp232,25 triliun atau 108,05% dari 
target APBN. Pertumbuhan ini 
didorong pertumbuhan bea masuk 
18,25%, cukai 10,84%, dan bea keluar 
(BK) yang pertumbuhannya mencapai 
819,49%.

Sementara, penerimaan pajak 
hingga November 2021 mencapai 
Rp1082,6 triliun atau sekitar 88% 
dari target Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara  (APBN), 
tumbuh 17% dibandung tahun 
2020. Jumlah ini ditopang oleh 
pertumbuhan  pajak penghasilan 
minyak dan gas (PPh Migas) sebesar 
57,7%, PPh Non Migas 12,6%, Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) 19,8%, 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
minus 6,2%, dan pajak lainnya 
tumbuh hingga 79,7%.

“Ini karena aktivitas ekonomi 
mengalami penguatan yang cukup 
tinggi, terutama sesudah kita bisa 
melakukan penanganan delta 
varian” ungkap Sri Mulyani

Jika ditinjau lebih detail 
berdasarkan jenis pajak, pajak-pajak 
utama menunjukkan pertumbuhan 

positif pada November 2021. PPh 
21 meningkat sejalan dengan 
perbaikan utilisasi tenaga kerja. 
PPh 22 impor membaik sejalan 
dengan peningkatan impor dan 
berkurangnya pemberian insentif 
PPh 22 impor untuk Klasifikasi 
Lapangan Usaha (KLU) tertentu.

Selain itu, PPh Badan tumbuh 
seiring berakhirnya pemberian 
insentif pengurangan angsuran pada 
mayoritas sektor dan membaiknya 
kinerja penerimaan sektor. PPh 
26 membaik disebabkan kenaikan 
pembayaran dividen subjek pajak 
luar negeri. Begitupun PPh Final dan 
PPN impor yang stabil meski PPN 
dalam negeri melambat disebabkan 
penurunan pembayaran pajak.

Jika ditinjau lebih detail dari 
sektor utama, kinerja penerimaan 
sektoral pada seluruh sektor 
tumbuh positif. Dua sektor yang 
berkontribusi terbesar untuk 
penerimaan pajak yaitu manufaktur 
dan perdagangan masing-masing 
tumbuh hingga 35% dan 54,9%.

“Ini artinya sesudah delta varian 
terkendali, perdagangan juga makin 
resilient dan tumbuhnya melonjak 
cukup tinggi,” jelas Menkeu. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/32ExjmH

PERTUMBUHAN PNBP TERDONGKRAK 
MENYUSUL HARGA SAWIT DAN MINERBA 
YANG MELONJAK
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InfoSAWIT, JAKARTA – 
Melonjaknya harga pupuk, telah 
membuat biaya input di perkebunan 
kelapa sawit membengkak. 
Sehingga kenaikan harga Tandan 
Buah Segar (TBS) sawit yang terjadi 
tak dirasakan manfaatnya bagi 
petani kelapa sawit.

Ini pula berdampak pada 
program Peremajaan Sawit Rakyat 
(PSR) yang digagasa melalui 
dukungan Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 
Terlebih bagi mereka (petani sawit) 
yang telah melakukan program 
tersebut dan telah melalui tahap 
tumbang dan tanam.

Pada akhirnya petani sawit 
terjebak dalam kondisi harga pupuk 
yang melangit, lantaran Rancangan 
Anggaran Biaya (RAB) yang telah 
ditetapkan dari penanam 0 tahun 
(P0) sampai penanaman 3 tahun 
(P3) telah memperhitungkan harga 
pupuk disaat harga pupuk dan 
herbisida belum naik seperti saat 
ini, yang dihadapi petani adalah 
kenaikan itu telah berdampak 
pada membengkaknya RAB yang 
sebelumnya di susun.

Diungkapkan Ketua Umum 
Asosiasi Petani Kelapa Sawit 
Indonesia (Apkasindo), Gulat 
Manurung, keadaan itu telah 
memaksa beberapa petani kelapa 

sawit yang hendak mengikuti 
program Peremajaan Sawit Rakyat 
tak bisa dilanjutkan alias mundur.

Kata Gulat, bukan saja karena 
masalah legalitas masuk kawasan 
hutan, namun saat ini kendala yang  
muncul terkait harga pupuk dan 
herbisida yang melonjak tajam, 
pada akhirnya mendongkrak biaya 
PSR, sehingga dana dukungan 
dari BPDPKS sejumlah Rp. 30 juta 
per hektar, habis hanya untuk beli 
pupuk dan herbisida saja.

“Saya hitung belanja pupuk dan 
herbisida dengan harga saat ini 
telah mencapai Rp. 28,5 juta per 
hektar (PSR), padahal sebelumnya 
hanya sekitar Rp. 11,2 juta atau naik 
dua kali lipat lebih,” katanya kepada 
InfoSAWIT, belum lama ini.

Lebih lanjut kata Gulat, jJika 
dihitung biaya peremajaan 
sawit rakyat dari P0 sampai P3 

sebelumnya hanya berkisar Rp. 
52juta – Rp 62 juta per hektar 
(tergantung zonasi), saat ini bisa 
mencapai Rp 82 juta – Rp 91 juta 
per hektar. “Ini sudah tidak sehat 
lagi bagi kami,” tukas Gulat.

Sementara jika petani sawit 
mengurangi dosis pupuk per pokok 
lantaran untuk menyesuaikan 
kondisi keuangan sebelumnya, 
akan terjadi dua kemungkinan, 
pertama tanaman kelapa sawit tidak 
memperoleh pupuk sesuai dosis 
yang dianjurkan, lantas kedua, tutur 
Gulat, petani akan menjadi sasaran 
saat audit oleh Badan Pemerika 
Keunagan (BPK) saat dilakukannya 
Monitoring & Evaluasi (Monev), 
pada akhirnya bakal menggiring 
petani berhadapan dengan APH 
(aparat penegak hukum).

“Program PSR ini sangat strategis 
mendongkrak produktivitas kebun 
sawit rakyat dengan konsep 
intensifikasi dan ini seirama dengan 
cita-cita Presiden menjadikan petani 
penyumbang minyak sawit mentah 
(CPO) yang setara dengan korporasi 
untuk devisa negara, namun saya 
pastikan peremajaan sawit rakyat 
akan kacau berantakan jika kenaikan 
harga pupuk dan herbisida ini tidak 
dikendalikan segera,” tandas dia. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3HsarWq

WADUH, KEBERLANJUTAN PROGRAM PSR TERANCAM 
HARGA PUPUK, PETANI SAWIT SERBA SALAH
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Ketua Umum Apkasindo, Gulat Manurung.
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InfoSAWIT, JAKARTA – Lantaran 
memiliki modal sebagai kawasan dengan 
pangsa pasar besar dan aktraktif, semisal 
perdagangan minyak nabati termasuk minyak 
sawit, membuat negara lain banyak berminat 
mengakses pasar Uni Eropa, namun harus 
mengikuti standar di kawasan tersebut. 
Awalnya Uni Eropa melakukan global norm 
setting dan menjelma menjadi global 
regulatory power.

Modal itu berupa single market dari.... 
Berita lengkap kilk https://bit.ly/3zh1qN0

InfoSAWIT, KUALA LUMPUR – 
Sebuah perusahaan Malaysia sedang 
mengembangkan alat pemanen untuk 
perkebunan kelapa sawit yang dapat 
mempercepat mekanisasi dalam industri 
yang dikenal butuh fisik kuat dalam proses 
budidayanya, khusus di Malaysia pula diterpa 
kekurangan tenaga kerja.

Produksi minyak kelapa sawit -minyak 
nabati yang paling banyak dikonsumsi di 
dunia- berada di posisi terendah... Berita 
lengkap kilk https://bit.ly/3H7rQ6g

Industri News Hit

HARGA TBS SAWIT JAMBI 31 DES 2021 – 
6 JAN 2022 TURUN JADI RP 3.078,42/KG

HARGA TBS SAWIT RIAU PERIODE 29 
DES 2021-4 JAN 2022 TURUN JADI RP 
3.148,11/KG

InfoSAWIT, JAMBI - 
Merujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Jambi, harga TBS 
Kelapa Sawit Provinsi Jambi periode 
31 Desember 2021 - 06 Januari 
2022, telah menyepakati harga sawit 
umur 10 - 20 tahun turun Rp 34,46/
Kg menjadi Rp 3.078,42/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Jambi berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.400,04/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
2.566,08/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
2.713,73/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 

InfoSAWIT, PEKANBARU – 
SMerujuk hasil dari tim penetapan 
harga Tandan Buah Segar (TBS) 
Sawit Provinsi Riau merujuk surat 
Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit 
Provinsi Riau No. 52 periode 29 
Desember 2021 - 4 Januari 2022, 
telah menyepakati harga sawit Riau 
umur 10 - 20 tahun turun Rp 57,77/
Kg menjadi Rp 3.148,11/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi 
Riau berdasarkan penelusuran 
InfoSAWIT, sawit umur 3 tahun Rp 
2.353,34/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 
2.536,45/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 
2.758,54/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 
2.823,05/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
2.933,17/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 

Atasi Defisit Pekerja Sawit, Perusahaan 
Di Malaysia Kembangkan Alat Panen 
Otomatis

2.683,87/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 
2.795,80/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 
2.927,57/Kg.

Sementara sawit umur 9 tahun 
Rp 2.985,01/Kg dan sawit umur 10-
20 tahun Rp 3.078,42/Kg, sawit umur 
21-24 tahun Rp 2.986,74/Kg, dan 
sawit umur 25 tahun Rp 2.851,45/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 12.524,75/Kg 
dan harga Kernel Rp 10.344,95/Kg 
dengan indeks K 93,68%. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3HoLv1J

3.012,65/Kg.
Sementara sawit umur 9 tahun 

Rp 3.079,36/Kg dan sawit umur 
10-20 tahun Rp 3.148,11/Kg, sawit 
umur 21 tahun Rp 3.021,84/
Kg, dan sawit umur 22 tahun Rp 
3.007,54/Kg, sawit umur 23 tahun 
Rp 2.995,63/Kg, sawit umur 24 
tahun Rp 2.876,50/Kg dan sawit 
umur 25 tahun Rp 2.810,98/Kg. 
Dimana harga minyak sawit mentah 
(CPO) ditetapkan Rp 13.036,38/
Kg dan harga Kernel (inti sawit)  
Rp 11.180,41/Kg dengan indeks K 
91,38%. q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3eDtPTP

InfoSAWIT, JAKARTA – Sebagai urat nadi 
penghubung, infrastruktur jalan merupakan 
salah satu faktor penting yang harus 
dipelihara dengan baik dalam pengelolaan di 
perkebunan kelapa sawit. Kualitas jalan yang 
baik bisa berdampak langsung terhadap 
peningkatan kualitas operasional kebun. 
Disamping itu, terpeliharanya kualitas jalan 
akan mampu menekan biaya operasional dari 
pengelolaan kebun sawit itu sendiri.

Berita lengkap kilk https://bit.
ly/3FJCjEU

Uni Eropa Meregulasi Pasar Minyak 
Sawit Secara Ketat 

Odong-odong Pelangsir Buah Sawit, 
Bisa jadi Pilihan Ekonomis di Areal Rawa

https://bit.ly/3zh1qN0
https://bit.ly/3H7rQ6g
https://bit.ly/3H7rQ6g
https://bit.ly/3HoLv1J
https://bit.ly/3HoLv1J
https://bit.ly/3HoLv1J
https://bit.ly/3eDtPTP
https://bit.ly/3eDtPTP
https://bit.ly/3eDtPTP
https://bit.ly/3FJCjEU
https://bit.ly/3zh1qN0
https://bit.ly/3FJCjEU
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InfoSAWIT, JAMBI - 
Harga  referensi  produk minyak 
sawit mentah (crude  palm  oil 
- CPO)  untuk  penetapan  bea 
keluar (BK)  periode  Januari 2022 
adalah US$ 1.307,76/MT.  Harga  
referensi  tersebut  menurun US$ 
58,23 atau 4,26% dari periode 
Desember 2021, yaitu sebesar US$ 
1.365,99/MT.

Penetapan ini  tercantum  
dalam Peraturan  Menteri  
Perdagangan  Nomor 70 Tahun 
2021 tentang  Penetapan Harga 
Patokan Ekspor (HPE) atas Produk 
Pertanian dan Kehutanan yang 
Dikenakan Bea Keluar.

Saat ini harga   referensi   CPO   
telah jauh melampaui threshold US$  
750/MT.  Untuk itu,   Pemerintah 
mengenakan BK CPO sebesar US$ 
200/MT untuk periode Januari 
2022,” kata Direktur Jenderal 
Perdagangan Luar Negeri, Indrasari 
Wisnu Wardhana, dalam keterangan 

tertulis diterima InfoSAWIT, Selasa 
(28/12/2021).

BK CPO untuk Januari 2022 
merujuk pada Kolom 12 Lampiran 
I Huruf  C Peraturan Menteri 
Keuangan  No. 166/PMK.010/2020 
sebesar USD 200/MT. Nilai tersebut 
tidak berubah dari BK CPO untuk 
periode Desember 2021.

Catat Indrasari Wisnu, 
penurunan harga referensi CPO 
dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, yaitu menurunnya harga 
minyak nabati serta meningkatnya 
produktivitas rapeseed oil di India 
sehingga mengurangi permintaan 
CPO, menurunnya harga minyak 
mentah bulan November dibanding 
Oktober. “Serta prediksi GAPKI 
bahwa produksi CPO akan naik 
sekitar 8.580 ton pada bulan 
November dan Desember 2021,” 
catat Indrasari.

Sementara itu untuk pungutan 
ekspor minyak  sawit yang dikelola 

Badan Pengelola Dana Perkebunan 
kelapa Sawit (BPDP-KS) sesuai 
PMK No 76/PMK.05/2021, untuk 
periode Januari 2022, merujuk 
penetapan referensi harga CPO 
yang ditetapkan Kementerian 
Perdagangan, masuk dalam 
kelompok tarif diatas US$ 1.000/
ton, yakni pungutan ekspor minyak 
sawit mentah (CPO) dikenakan 
sebanyak US$ 175/MT.

Sehingga untuk periode 
Januari 2022, bila digabung 
secara total kebijakan antara 
Pungutan Ekspor dan BK CPO, 
yang dikenakan terhadap produk 
ekspor minyak sawit mentah (CPO) 
menjadi sebanyak US$ 375/MT. 
Merujuk hitungan InfoSAWIT, 
total pungutan sawit dan BK CPO 
tersebut mendiskon harga minyak 
sawit mentah (CPO) sekitar 28,6%. 
q T2

Klik untuk baca: https://bit.
ly/3qVd6RR

REFERENSI HARGA CPO TURUN, BK DAN PE 
CPO JANUARI 2022 TETAP US$ 375/TON
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ANJ GROUP SABET DUA PROPER EMAS 
DARI KLHK

InfoSAWIT, JAKARTA – 
Perusahaan perkebunan kelapa sawit 
dan agribisnis, PT Austindo Nusantara 
Jaya Tbk (ANJ) kembali menorehkan 
prestasi membanggakan di 
pengujung 2021. Melalui dua 
anak perusahaannya, PT Sahabat 
Mewah dan Makmur (SMM) dan PT 
Austindo Nusantara Jaya Agri (ANJA) 
berhasil mendapat penghargaan 
Program Penilaian Peringkat Kinerja 
Perusahaan (PROPER) Emas dari 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK).

Anugerah PROPER Emas tersebut 
diserahkan secara langsung oleh 
Wakil Presiden, Ma’ruf Amin dan 
Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya M.Sc 
di Gedung II Istana Wakil Presiden 
RI dan secara virtual melalui siaran 
langsung Youtube pada 28 Desember 
yang lalu. Untuk SMM ini adalah 
PROPER Emas kedua yang telah diraih 
dalam dua tahun berturut-turut, 
sedangkan untuk ANJA ini adalah 
PROPER Emas yang pertama.

Dalam sambutannya, Wakil 
Presiden Ma’ruf Amin mengatakan 
bahwa selama 24 tahun, PROPER telah 
berkembang menjadi platform bagi 
dunia usaha untuk melakukan praktik 
bisnis yang berkelanjutan dengan 
menerapkan prinsip ekonomi hijau.

Diungkapkan, Direktur Utama ANJ 
Lucas Kurniawan, sebagai perusahaan 
perkebunan kelapa sawit yang 
memiliki komitmen tinggi terhadap 
perlindungan lingkungan, pencapaian 
ini merupakan wujud komitmen 
manajemen dan kerja sama 
seluruh karyawan serta dukungan 
stakeholder terkait, pemerintah dan 

masyarakat.
“Pengelolaan lingkungan yang 

baik dan kesejahteraan masyarakat 
merupakan salah satu elemen 
penting bagi keberlanjutan operasi 
perusahaan. Oleh karena itu, kami 
berkomitmen untuk menciptakan nilai 
tambah dan berkontribusi positif bagi 
masyarakat tempat kami beroperasi 
melalui bisnis dan kegiatan yang 
bermanfaat secara sosial, lingkungan, 
dan ekonomi,” tutur Lucas, dalam 
keterangan tertulis diterima 
InfoSAWIT, Rabu (29/12/2021).

Dalam seluruh kegiatan 
operasinya, ANJ selalu 
berkomitmen terhadap kelestarian 
lingkungan hidup serta pelibatan 
dan pemberdayaan masyarakat 
melalui berbagai macam program. 
Pada tahun ini, SMM telah berhasil 
mengembangkan program 
Sawah Apung dan ANJA berhasil 
mengembangkan program Tani 
Mandiri. Dua program inilah yang 
berhasil mengantarkan SMM 
dan ANJA untuk memenangkan 
PROPER Emas.

SMM, anak perusahaan ANJ di 
Belitung, membina Kelompok Tani 
Suka Maju di Desa Jangkang, Belitung 

Timur untuk menanam padi dengan 
metode terapung menggunakan 
rakit yang ditanam di lahan rawa atau 
daerah rawan banjir. Metode ini dinilai 
memberikan hasil panen yang lebih 
besar jika dibandingkan dengan sawah 
konvensional. Berdasarkan perkiraan 
hasil panen gabah kering, rata-rata 
hasil panen di Belitung Timur adalah 
3-4 ton per hektar. Sementara itu, 
satu hektar lahan yang menggunakan 
teknologi sawah apung dapat 
menghasilkan antara 7-8 ton beras - 
hampir dua kali lipat jumlahnya.

Sedangkan, ANJA, anak 
perusahaan ANJ di Binanga, Sumatra 
Utara, mengembangkan program 
Tani Mandiri yang muncul atas dasar 
keresahan masyarakat binaan Desa 
Tobing Jae, Kecamatan Huristak 
terkait serangan hama tikus, burung 
pipit dan serangga yang telah 
mengakibatkan kegagalan panen 
mencapai 60% di Tahun 2017. Selain 
itu, pengendalian hama masih 
menggunakan bahan kimia yang 
dapat merugikan lingkungan sekitar. 
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