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SENSUS DAN TAKSASI PRODUKSI TANAMAN 

PERKEBUNAN TAHUNAN PENGHASIL MINYAK 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah menyelesaikan materi tentang sensus dan taksasi produksi  tanaman 

perkebunan tahunan penghasil minyak , peserta didik dapat memahami, 

menganalisis dan menyajikan hasil sensus dan taksasi produksi tanaman 

perkebunan tahunan penghasil minyak dengan tepat. 

 

PETA KONSEP 

 

Kata Kunci 
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PENDAHULUAN 

Usaha agribisnis dalam bidang budidaya tanaman perkebunan tahunan memerlukan 

areal lahan yang luas, sampai ribuan hektar. Oleh karena itu dalam mengelolaan 

perkebunan tahunan diperlukan program perencanaan kegiatan yang tepat. Program 



perencanaan pengelolaan perkebunan dibuat berdasarkan data-data kebun yang valid. 

Data-data kebun diantaranya adalah pokok normal, termasuk pokok sulaman, pokok 

sakit/abnormal, pokok mati/kosong, dan data sarana dan prasarana seperti parit, jalan, 

jembatan dan tempat pengumpulan hasil. Data-data kebun tersebut didapat melalui 

kegiatan sensus. 

Sensus kebun adalah kegiatan yang dilakukan untuk menginventarisasi pokok produksi, 

pokok sisipan, pokok mati, pokok sakit dan sarana prasarana kebun. Kegiatan sensus tanaman 

perkebunan ada 2 yaitu sensus pokok dan sensus produksi. Kegiatan sensus pada tanaman 

kelapa sawit dapat dilihat pada gambar 9.1. 

 

 

Gambar 9.1. Sensus tanaman pada kelapa sawit 

Sumber : Dokumen Penulis 

Menurut SPKS (2012) menyatakan sensus pokok adalah kegiatan menghitung 

semua pokok kelapa sawit baik yang produktif dan tidak produktif pada seluruh  areal 

kebun kelapa sawit. Sensus produksi, adalah kegiatan menhitung hasil tanaman 

berpedoman pada tanaman contoh/sampel yang telah ditentukan, meliputi: banyaknya 

bunga/tandan dan bobot janjang yang dilaksanakan secara bersamaan dan bersifat 

menyeluruh di semua areal yang telah layak dipanen. Data Blok adalah data yang 

menampilkan semua keadaan blok-blok seperti jumlah pokok normal dan abnormal, 

jumlah pokok sisipan, pokok mati, dan lain-lain. Advance Planting Material adalah 

bibit tanaman kelapa sawit yang berumur 18 bulan yang berfungsi sebagai bibit 



sulaman pokok yang mati atau yang mengalami gangguan lainnya. Pokok non valuer 

yaitu pokok tanaman kelapa sawit yang telah tidak mempunyai produktivitas. Gejala 

Vegetatif adalah gejala penyakit tanaman yang menyerang pada bagian luar tanaman 

seperti daun, sedangkan gejala generative adalah gejala penyakit tanaman yang 

menyerang pada bagian dalam tanaman seperti biji, akar, dan sebagainya. 

Dari kegiatan sensus produksi akan didapat data yang dapat digunakan untuk 

memperkirakan atau memprediksi produksi buah. Kegiatan memperkirakan jumlah 

tanaman yang dapat dipanen dari suatu areal tertentu disebut taksasi. Taksasi dilakukan 

untuk memprediksi panen setiap tahun. Dengan kegiatan sensus produksi dan 

perhitungan taksasi hasil yang benar akan diketahui potensi produksi per tahun.   

 

A. SENSUS TANAMAN 

Perusahaan perkebunan kelapa sawit sangat lazim melakukan kegiatan sensus. 

Sensus tanaman adalah proses mengumpulkan data tanaman dari kebun. Data tanaman 

tersebut seperti pokok produksi, pokok tidak hidup, rusak, abnormal atau tidak  

menghasilkan, serta titik tanam yang kosong dan areal yang tidak dapat ditanami. Hasil 

sensus ini dapat digunakan sebagai pedoman penusunan perencanaan kegiatan 

budidaya. 

Sensus tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak yang utama dilakukan 

pada komoditas kelapa sawit. Kondisi ini disebabkan perkebunan kelapa sawit 

umumnya mempunyai luasan sampai ribuan hektar. Sensus tanaman perkebunan 

tahunan dilapangan meliputi sensus pokok dan sensus produksi. 

1. Sensus Pokok 

Sensus pokok adalah kegiatan menghitung semua tanaman kelapa sawit 

produktif dan tidak produktif yang dilaksankan pada semua areal pertanaman kelapa 

sawit. Sensus pokok dilaksanakan dengan teliti dan akurat agar diperoleh data kebun 

yang tepat. Sensus pokok dilakukan secara berkala dan tidak terputus agar didapat data 

yang mendekati kondisi lapangan yang sebenarnya. Hasil sensus tersebut digunakan 



sebagai pedoman menentukan perencanaan tindakan untuk mengelola pokok produktik 

dan non produktif. Sensus pokok juga dapat digunakan memprediksi jumlah produksi, 

tenaga kerja dan sarana prasarana seperti kondisi parit dan jalan, jembatan dan tempat 

pengumpul hasil panen, termasuk juga program pemanen, pemupukan dan penanganan 

tanaman yang sakit..  

Pada saat tanaman masih dalam kondisi belum menghasilkan (TBM) sensus pokok 

yang dilakukan untuk mendata pokok normal dan abnormal. Data tersebut berguna 

untuk menyusun program penyisipan, sehingga populasi kebun dapat dipertahankan 

sesuai rencana. Dalam kegiatan sensus ini juga dilakukan sensus sarana dan prasarana 

yang terdapat di dalam kebun seperti kondisi sungai, parit, jalan dan tempat pengumpul 

hasil. Data hasil sensus selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk pembuatan Peta 

Detail. 

Pada tanaman baru (TB) setelah penanaman selesai 1 blok penuh, sensus akan 

dilakukan secara reguler mengikuti rotasi kegiatan penyisipan dan konsolidasi. Untuk 

TBM dilakukan 2 rotasi per tahun, dengan ketentuan sensus I umur 6 bulan langsung 

disisip jika ada pokok mati/kosonng, sensus II umur 12 bulan langsung disisip jika ada 

pokok mati/kosong. Sensus III umur 18 bulan juga langsung disisip jika ada pokok 

mati/kosong. Sensus IV umur 24 bulan langsung disisip jika ada pokok mati/kosong 

dan pokok non valuer diberi tanda X. Sensus V umur 30 bulan   : Langsung disisip jika 

ada pokok mati/kosong dan pokok non valuer diberi tanda XX. Sensus VI umur 36 

bulan: Langsung disisip jika ada pokok mati/kosong dan jika pokok non valuer 

bertanda XX masih menunjukan tanda-tanda abnormal, tanda ditambah menjadi XXX, 

kemudian diikuti pembongkaran terhadap pokok tersebut lalu segera disisip. 

Program penyisipan pada kebun TBM yang perlu diperhatikan adalah umur bibit 

yaitu harus sama dengan tanaman utama. Apabila di areal TBM tanaman telah 

mencapai umur 1 tahun lebih, maka sisipan menggunakan bibit APM (Advanced 

Planting Material) yaitu bibit berumur tua atau lanjut. Sensus pokok yang dilakukan 

harus berurutan mulai dari ujung Blok berurutan sampai selesai baris per baris. Sensus 



dilakukan oleh mandor dengan memberi tanda pada lembar formulir yang sudah 

ditentukan. Tanda-tanda tersebut seperti: 

-- (strip)  = Pokok normal belum produktif  

√ (contreng ) = Pokok normal produktif   

O (bulat)  = Pokok mati/kosong  

S (huruf S)  = Pokok sulaman  

X (silang)  = Pokok non valuer  

(bulat hitam)  = areal non ditanam (seperti jalan, parit dan sebagainya).  

Pelaksanaan sensus pokok pada TBM menulis nomor baris. Tanda sensus yang 

dicatat pada areal TBM mengacu pada ketentuan dibawah ini: 

a. Tanda sensus ditulis dipelepah yang tegak di pokok terluar pada tiap-tiap barisan 

tanaman yang menghadap jalan produksi. 

b. Tanda sensus (nomor teller) ditulis nomor baris 

c. Sensus dilakukan 2 kali dalam setahun 

d. Kondisi pokok selalu berubah setiap sensus karena ada kegiatan penyisipan. 

Sensus pokok pada areal TM hampir sama dengan areal TBM. Perbedaannya pada areal 

TM juga mencatat pokok produksi. Kegiatan dan tanda sensus pada kebun TM ditulis 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Tanda dibuat dengan cara dikerok di bekas potongan pelepah pada pokok terluar 

yang menghadap jalan produksi 

b. Tanda sensus (nomor teller) ditulis nomor baris dan nomor pokok normal. 

c. Tanda sensus ditulis dengan cat dasar warna putih.  

d. Pada areal TM-1 sampai TM-2 sensus dilakukan setahun sekali dan dilakukan pada 

bulan November 

e. Pada TM1 dan 2 tanda ditulis pada ketinggian 0,5 m sedangkan pada TM -3 ke atas 

pada ketinggian 1 m dari permukaan tanah. 

Contoh penandaan sensus sebagai berikut 

Nomor baris     10 



Tulisan cat warna putih    

Pokok normal     33 

     Tanda sensus pada tanaman menghasilkan dapat dilihat pada Gambar 9.2. 

 

 Gambar 9.2. Tanda sensus  

 Sumber : Dokumen Penulis 

Pada kegiatan sensus pokok abnormal dapat diidentifikasi sebagai pokok yang 

tidak produktik dimana pokok memak sudah tidak mampu berproduksi (pokok non-

valuer). Ketidak produktifitas ini dapat disebabkan oleh genetik, keadaan lingkungan 

atau keduannya.  

Faktor genetic merupakan faktor turunan/bawaan dari bahan tanamnya dan bersifat 

tetap. Sedangkan faktor lingkungan dapat disebabkan kekurangan unsur hara atau 

karena serangan hama dan penyakit. Pokok abnormal ini keberadaannya sangat tidak 

menguntungkan karena pokok tidak berproduksi atau kalau berproduksi sangat rendah. 

Seleksi yang ketat di pembibitan dapat menghindari keberadaan pokok abnormal dan 

apabila terlanjur ditanam maka pokok harus dipotong. Apabila pokok abnormat 

terdeteksi waktu TMB maka segera dilakukan penyisipan.  

Keabnormalan pokok dapat dilihat dari gejala yang nampak. Gejala tersebut dapat 

pada bagian vegetatif dan generative. Gelaja pada bagian vegetative dapat dalam 

bentuk twisted frond yaitu pelepah daun berputar atau melengkung, chimera (Gambar 

9.3.) yaitu jaringan pelepah klorosis, crown disease (Gambar 9.4.) yaitu helaian 



pelepah melengkung berputar/terpelintir ke bawah dan membengkok, narrow leaves 

(bentuk anak daun menyempit memanjang dengan susunan menyerupai sirip ikan), 

crinkled (anak daun keriting atau berkerut, berbentuk tidak karuan). Keabnormalan 

pada bagian vegetative juga disebabkan kekurangan salah satu unsusr hara seperti 

defisiensi Boron dengan gejala pelepah daun muda sangat pendek sedangkan pokok 

tidak tumbuh  umumnya disebabkan serangan hama dan penyakit.  

 

Gambar 9.3.   Pokok Chimera 

Sumber: http://www.spks.or.id/wp-content/uploads/2017/09/11.-SOP-

SENSUS-POKOK-PRODUKSI-Fixed.pdf 

 

Gambar 9.4.  Penyakit tajuk/crown disease 

http://www.spks.or.id/wp-content/uploads/2017/09/11.-SOP-SENSUS-POKOK-PRODUKSI-Fixed.pdf
http://www.spks.or.id/wp-content/uploads/2017/09/11.-SOP-SENSUS-POKOK-PRODUKSI-Fixed.pdf


Sumber : Dokumen Penulis 

Pokok abnormal bagian generative ditandai dengan gejala pokok gajah yaitu terjadi 

keguguran yang terus menerus buah pada tandan dan pokok steril yaitu pokok tidak 

berbuah, atau berbuah kecil-kecil dan tersusun rapat. Pokok kaki gajah dapat di lihat 

pada Gamnbar 9.5, sedangkan pokok steril dapat dilihat pada Gambar 9.6a dan 9.6b 

 

 

Gambar  9.5. Pokok gajah 

Sumber: http://www.spks.or.id/wp-content/uploads/2017/09/11.-SOP-

SENSUS-POKOK-PRODUKSI-Fixed.pdf 

a.    b.   
 

http://www.spks.or.id/wp-content/uploads/2017/09/11.-SOP-SENSUS-POKOK-PRODUKSI-Fixed.pdf
http://www.spks.or.id/wp-content/uploads/2017/09/11.-SOP-SENSUS-POKOK-PRODUKSI-Fixed.pdf


Gambar 9.6. a. Tanaman tegak steril seharusnya sudah dipisahkan sebelum 

penanaman.  Meskipun telah terlambat tapi tanaman ini masih 

bias di racun 

9.6. b  Tanaman steril raksasa yang seharusnya tidak dibiarkan tumbuh 

sampai mencapai tahap seperti ini   

Sumber: Rankine dan Fairhurst, 2000 

 

Pembongkaran pokok abnormal  

Pembongkaran dilakukan pada pokok yang sudah di pestikan bahwa pokok tersebut 

adalah pokok abnormal dan tidak produktik (non valuer). Pada areal TBM setelah 

mendapatkan data-data yang akurat mengenai pokok abnormal dari hasil sensus, maka 

sesegera mungkin dilakukan pembongkaran. Setelah dilakukan pembongkaran segera 

dilakukan penyisipan. 

Pada areal TM, pokok yang sudah dinyatakan abnormal atau non valuer maka 

dilakukan pembongkaran. Sebelum dibongkar pokok dilakukan peracunan 

menggunakan herbisida terlebih dahulu. Setelah tanaman mati baru dibongkar. 

Untuk TM dilakukan 1 rotasi per tahun setelah tahun ketiga (umur tanaman 36 

bulan), dengan ketentuan jika ditemukan pokok non valuer dalam jumlah mengelom-

pok (lebih dari 5 pokok), maka pokok tersebut dibongkar kemudian dilakukan 

penyisipan. Tetapi jika ditemukan pokok non valuer di antara pokok normal dan 

tersebar letaknya, maka pokok tersebut juga dibongkar tetapi tidak perlu dilakukan 

penyisipan. 

Pembongkaran juga dilakukan terhadap pokok non valuer yang buahnya kecil-kecil 

untuk mengefektifkan pokok normal lain.  Asisten Divisi yang bersangkutan ber-

tanggungjawab atas pelaksanaan sensus di divisinya.  Asisten Divisi akan melatih 

karyawannya dan semua data yang tercacat dipastikan harus benar  dan akurat.  

Pekerjaan ini secara berkala dikontrol dan diperiksa kebenarannya oleh Manager. 

2. Sensus Produksi 

Sensus produksi dilakukan pada areal TM.  Kegiatan ini dimulai dengan penandaan 

blok-blok kebun kemudian dilanjutkan menentukan kriteria tanaman.  



a. Menandai Blok-Blok Kebun 

Kegiatan usaha budidaya perkebunan, khususnya yang dijalankan secala 

komersial kebanyakan mempunyai skala usaha yang besar, dan juga tentunya 

memiliki areal kebun yang sangat luas sampai ribuan hektar. Di dalam pengelolaan 

kebun ini agar lebih mudah dalam mengatur dan memeriksa jalannya usaha maka 

kebun dibagi dalam Blok-blok. Blok-blok ini mempunyai luasan yang lebih kecil. 

Batas-batas blok di areal perkebuanan biasanya ditandai dengan jalan, sungai atau 

parit. 

Jaringan jalan yang dibangun sebagai batas blok disebut jalan blok. Jalan blok 

dibuat tegak lurus dengan jalan utama. Jalan blok biasanya dibatasi panjangnya 

1000 meter. Jaringan jalan yang berada di dalam blok merupakan jalan produksi. 

Jalan produksi ini diperuntukkan untuk perawatan pokok seperti sebagai jalan 

untuk mengangkut pupuk. Disamping itu juga sebagai sarana untuk mengangkut 

hasil TBS. Jalan produksi dibangun dengan jarak interval yang fleksibel tergantung 

kondisi areal kebun. Faktor lain yang dijadikan pertimbangan dalam membangun 

jalan produksi adalah kemampuan alat angkutnya. Jaringan jalan kebun dapat 

dilihat pada Gambar 9.7 dan 9.8. 

 

 

Titik Tanaman 

Jalan 

Produksi/paneni 

Jalan Primer 

Jalan sekunder 



  

          

 

 

 

Gambar 9.7. Jaringan Jalan Kebun 

Sumber : Rankine dan Fairhurst, 2000) 

 

 

Gambar 9.8. Jaringan Jalan pada Kebun Kelapa Sawit. 

Sumber: Rankine dan Fairhurst, (2000) 

Pada tahun 0 dimana kebun masih berupa tanaman baru maka dilakukan 

penataan jaringan jalan di kebun. Kegiatan ini berhubungan dengan penatan areal 

tanaman di dalam blok kebun. Pedoman untuk membangun jalan di areal kebun 

yang datar maupun berbukit yaitu setiap tenaga kerja mampu menajangkau areal 

terpencil (sejauh 200 m dengan jarak pikul maksimal). Semua jaringan jalan 

disambungkan satu sama lain, sehingga membentuk pola jaringan jalan yang 

efektif. Jalan mempunyai lebar yang sesuai dengan kelas/jenis jalan dan alat 



transpotasi yang akan digunakan. Ketentuan lebar blok berpedoman pada jarak 

terjauh tenaga panen mengangkut hasil panen ke tempat penampungan sementara 

hasil panen atau pinggir jalan.  

Lebar blok pada areal kebun ditentukan dengan kemampuan jarak angkut 

angkut pemanen atau pekerja. Pada areal yang datar pekerja atau pemanen 

mempunyai kemampuan jarak angkut yang efektif adalah 150 meter. Jalan 

produksi ini biasanya diletakkan pada tengah blok, dengan demikian maka lebar 

blok adalah dua kali kemampuan jarak angkut yaitu 300 meter. Karena panjang 

blok sudah ditentukan 1000 meter maka dapat dihitung bahwa luas setiap blok yaiti 

sekitar 30 hektar. 

Para areal kebun yang kondisinya berat, berbukit bengan banyak tanjakan dan 

terasan maka kemampuan angkut pekerja menjadi lebih rendah, hanya berkisar 100 

meter. Hal ini mengakibatkan lebar blok juga menjadi pendek berkisar 200 meter. 

Dengan panjang blok 1000 meter maka pada kondisi areal kebun ini luas blok 

hanya berkisar 20 hektar. Jalan kebun dapat dilihat pada Gambar 9.9. 

 

Gambar 9.9. Jalan Primer Pada Areal Kebun Sawit 

Sumber: Rankine dan Fairhurst, 2000 

 

Untuk memudahkan pengelolaan kebun maka blok-blok kebun diberi tanda. 

Tanda di pasang di persimpangan jalan yang sering di lalui pekerja. Tanda di 



pasang menghadap ke arah datangnya pekerja. Misalnya pekerja datang dari arah 

selatan maka papan blok dipasang menghadap selatan. Papan blok berisi informasi 

nomor blok, luas blok, populasi pokok, jenis varitas pokok dan tanggal penanaman. 

Penomoran blok blok kebun menggunakan penomoran yang sederhara. 

Penomoran dapat menggunakan huruf dan angka. Misal A1, A2 dan seterusnya. 

Peromoran dibuat berurutan agar memudahkan pekerja kebun menemukannya. 

Penomoran blok kebun tidak boleh menggunakan simbul-simbul yang rumit, 

sehingga menyulitkan pekerja dalam menentukan kegiatan budidaya. 

b. Penetapan Kriteria Tanaman Menghasilkan Kelapa Sawit. 

Tanaman kelapa sawit yang tumbuh normal akan mulai berproduksi pada umru 

30 bulan dari mulai penanaman. Tanaman kelapa sawit akan mengalami anthesis 

bunga pada umur 24 bulan. Buah akan terbentuk setelah bunga anthesis mengalami 

pembuahan. Buah siap di panen apabila sudah berumur sekitar 6 bulan dari proses 

pembuahan. Pada saat ini buah mulai masak dan mempunyai kandungan minyak 

maksimal. Apabila buah telah kelewat masak maka akan terjadi pengurunan kadar 

minyaknya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Minyak kelapa sawit terbanyak 

terdapat pada bagian daging buahnya (mesokarp). 

Kelapa Sawit sudah mulai berbunga sebelum umur 24 bulan. Akan tetapi 

apabila bunga yang dihasilkan mengalami pembuahan akan dihasilkan buah 

dengan tandan kecil. Biasanya TBS yang dihasilkan kurang dari 3 kg. Buah ini 

belum layak untuk dipanen atau diambil produksinya. Oleh karena itu buah ini 

harus dibuang atau diablasi. Kondisi ini pokok masih dikategorikan TBM (tanaman 

belum menghasilkan) 

Kebun kelapa sawit dikatakan sudah memasuki periode menghasilkan atau 

tanaman menghasilkan (TM) apabila sudah memenuhi kriteria tertentu. Kriteria 

tanaman menghasilkan yaitu umur sudah memasuki 30 bulan, dan minimal 60% 

buahnya sudah siap panen dengan berat TBS minimal 3 kg dengan kerapatan panen 

1 dibanding 5 artinya setiap 5 pokok terdapat satu tandan yang siap panen. 



Kriteria buah kelapa sawit yang masak dapat ditentukan secara visual dan 

fisiologi.  Secara visual dilakukan dengan melihat warna kulit buah yang berubah 

menjadi merah jingga, sedangkan secara fisiologi dilakukan dengan mengukur 

kandungan minyak yang maksimal dan asam lemak bebas yang minimal.  

Masaknya buah juga mempunyai tanda dengan membrondolnya buah.  Dasar yang 

digunakan adalah jumlah brondolan buah. Pokok yang  berumur kurang dari 10 

tahun, banyaknya brondolan sekitar 10 butir sedangkan pokok yang berumur lebih 

10 tahun, buah yang membrondol 15-20 butir.  Lebih mudahnya untuk 

menggunakan kriteria ini adalah pada berat tandan buah segar (TBS) 1 kg terdapat 

2 brondolan. Tanaman kelapa sawit yang siap panen dapat dilihat pada Gambar 

9.10. 

 

Gambar 9.10. Kelapa sawit siap panen 

Sumber : Dokumen penulis 

 

c. Penetapan Kriteria Tanaman Menghasilkan Tanaman Kelapa 

Menurut Suhardiman (1997) waktu panen kelapa tergantung dari varitas, faktor 

iklim, tanah serta baik buruknya pemeliharaannya. Tanaman kelapa dalam dapat 

berproduksi pada umur 6 – 8 tahun. Sementara untuk tanaman kelapa genjah dan 

hibrida panen di mulai umur sekitar  3 – 4 tahun. Waktu tanaman kelapa mencapai 

puncak produksi setiap varitas tidak sama. Puncak produksi kelapa dalam 

mempunyai umur  sekitar 15 – 20 tahun. Kemudian berangsur-angsut produksi 



turun setelah berumur 20 tahun dan setelah umur 40 tahun akan terjadi penurunan 

produksi yang tajam. Puncak produksi kelapa genjah/hibrida terjadi pada umur 

sekitar 10 - 18 tahun. Kemudian produksi berangsur-angsur turun setelah berumur 

18 tahun, dan akan menurun tajam setelah umur 30 tahun. Waktu dari bunga 

anthesis sampai buah kelapa siap panen berkisar 15 – 16 bulan. 

Kriteria buah cukup masakdapat dilihat secara visual yaitu sabutnya mulai 

mengering, tempurungnya sudah berwarna coklat kehitaman, air buahnya sudah 

berkurang, bila di kocok berbunyi. Berat buah juga seudah mengalami penurunan, 

untuk kelapa dalam mempunyai rata-rata berat  2 kg sedangkan kelapa hibrida 1,5 

kg dan jenis kelapa genjah rata-rata 1 kg. Buah yang tua atau masak dapat dilihat 

pada Gambar 9.11. 

 

Gambar 9.11.  Buah kelapa tua 

Sumber : https://papua.antaranews.com/nasional/berita/769699/upaya-
jadikan-kelapa-andalan-

ekspor?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=anta
ranews 

1. Pelakasanaan Sensus 

a. Pelaksanaan sensus pokok 

Terdapat dua macam sensus pokok, yaitu sensus rutin dan sensus periodik. 

Sensus rutin dilakukan rutin setiap 1satu tahun sekali. Sensus pokok dilakukan 

dengan mencacatat semua pokok, pokok abnormal, pokok mati, TBM, sisipan serta 

sarana dan prasarana pendukung. Sensus periodik yaitu sensus yang dilaksanakan 

untuk mengetahui pokok yang rusak/sakit terserang OPT tertentu 

https://papua.antaranews.com/nasional/berita/769699/upaya-jadikan-kelapa-andalan-ekspor?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
https://papua.antaranews.com/nasional/berita/769699/upaya-jadikan-kelapa-andalan-ekspor?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
https://papua.antaranews.com/nasional/berita/769699/upaya-jadikan-kelapa-andalan-ekspor?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
https://papua.antaranews.com/nasional/berita/769699/upaya-jadikan-kelapa-andalan-ekspor?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews


Petugas sensus yang melakukan sensus dengan berjalan melewati jalan 

produksi dan mengamati pokok pada kanan dan kiri jalan produksi tersebut. 

Petugas sensus mengamati kondisi pokok yang meliputi pertumbuhan pokok 

normal atau abnormal, sehat atau ada gejala serangan hama atau senyakit, termasuk 

juga apabila ada pokok yang mati. Sensus dilakukan oleh 2 petugas sensus. Hasil 

pengamatannya dituangkan dalam laporan data hasil sensus. 

Data hasil sensus dicatat pada formulir atau lembar peta kebun. Tanda diberikan 

pada semua titik tanam yang ada pokoknya, sementara titik tanam yang pokoknya 

tidak ada dibiarkan kosong  dan tidak diberi tanda.  Data hasil sensus yang sudah 

tercatat di lembaran peta kebun disalin dalam peta blok isometrik. Setiap data hasil 

sensus harus di identifikasi waktunya artinya harus ada tanggal, bulan dan tahun. 

Setelah data hasil sensus tersimpan dalam database maka langkah selanjutnya 

menganalisa untuk memprediksi yang akan terjadi di kebun. Dengan adanya 

analisa data sensus ini maka manager dapat menginterpretasikan kondisi kebun 

dikemudian hari, seperti kemungkinan munculnya serangan ulat pemakan daun 

kelapa sawit (UPDKS). Pengolahan data sensus secara komputasi dapat dilihat 

dalam Gambar 9.12  

 

Gambar 9.12 : Pengolahan data sensus 

Sumber : Dokumen Penulis 



 Contoh peta pohon dapat dilihat pada Gambar 9.13. Pada peta pohon 

menunjukkan titik tanaman yang ditanami, TBM, TM, jalan, sungai, jembatan, 

danau, rawa, kenampakan topografi tanah. Data hasil sensus memuat catatan antara 

lain nama Blok, populasi Tanaman Belum Menghasilkan (Pohon/Ha), populasi 

Tanaman Menghasilkan (Pohon/Ha) dan  jumlah Tanaman Sulaman (pohon/Ha) 

 

 

Gambar 9.13. Peta pohon. 

Sumber : Rankine dan Fairhurst,( 2000) 

b. Pelaksanaan Sensus produksi 

Sensus produksi adalah perhitungan tandan buah segar (TBS) untuk 

memperoleh perkiraan hasil panen dalam waktu 6 bulan ke depan.  Penghitungan 

buah adalah bunga anthesis, cengkir, sampai buah matang yang akan dipanen satu 

minggu ke depan. Sensus produksi merupakan kegiatan yang dapat digunakan 

untuk memprediksi produksi kebun pada tahun berjalan, yang selanjutnya dapat 

digunakan untuk program perencanaan pengelolaan kebun secara keseluruhan, 

Titik tanam belum 

menghasilkan 

 

Titik tanam menghasilkan 

Titik tanam mati 

 

Titik tanam sisipan 

 

 

 



termasuk juga pengendalian biaya produksi sampai penentuan anggaran tahun 

berikutnya. 

Sensus produksi digunakan untuk mengetahui estimasi hasil panen TBS, Crude 

Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO), termasuk juga aliran keluar masuknya 

uang (cash flow) perusahaan. Dari data hasil sensus ini juga dapat digunakan untuk 

merencanakan waktu panen, alat angkut yang digunakan, mengetahui produksi 

yang hilang dilapangan dan pengolahan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS).  

Kegiatan sensus produksi harus dilaksanakan dengan perencanaan dan 

pelaksanaan yang baik dengan pengawasan yang ketat. Hal ini bermaksud agar 

hasil sensus produksi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Ada beberapa tahapan perencanaan dan proses sensus produksi, yaitu:  

1) Membuat dan atau memperbaiki tanda-tanda sensus.  

Tanda sensus dibuat dalam pertama dalam kegiatan sensus kemudian di 

lakukan perbaikan sesuai perkembangannya satu tahun sekali. Tanda sensus di 

buat setelah pembuatan nomor blok. Tanda sensus produksi dibuat 

menyesuaikan nomor blok kebun.  

2) Melakukan sensus produksi, meliputi:  

a) Sensus jumlah janjang.  

Setiap semester dilaksanakan sensus jumlah janjang dengan ketentuan 

semester I pada tanggal 20 - 31 Desember dan semester II pada tanggal 20  - 30 

Juni. Sensus jumlah janjang dilakukan berurutan di mulai dari blok kebun 

nomor terkecil terlebih dahulu. Sensus jumlah janjang dilakukan dengan 

menghitung keseluruhan jumlah janjang yang terdapat pada pokok tanaman. 

Untuk menghindari kekeliruan dalam menghitung janjang maka pada janjang 

pertama yang dihitung ditandai. Penandaan bisa dengan mengkaitkan kayu 

pada jajang pertama.  Semua janjang yang dihitung adalah bunga yang telah 

menyalami penyerbukan yaitu bunga yang sudah pecah seludangnya dan sudah 

anthesis. Bunga ini di prediksi untuk panen 6 bulan yang akan datang. Selain 



itu janjang yang dihitung adalah buah yang sudah masak. Jumlah janjang ini 

diprediksi untuk panen pada minggu tersebut. Sensus jumlah janjang ini 

dilakukan pada pokok dalam barisan. Biasanya barisan sensus janjang ini 

mempunyai interval 10 atau lebih, sehingga yang pokok yang disensus minimal 

5 – 10% dari populasi kebun.  

Perkiraan hasil jumlah janjang pada kebun tersebut berdasarkan jumlah 

janjang yang diperkirakan akan dipanen pada periode Juli – Nopember dan 

Januari – Mei. Janjang yang diprediksi masak dan siap panen pada bulan 

Desember/Juni tidak dihitung.  Jadi hasil sensus jumlah janjang pada blok 

kebun tersebut dikurangi seluruh janjang yang masak dan panen pada 

Desember (Semester-I) dan Juni (Semeste-II) 

b) Sensus penimbangan Berat Janjang Rata-rata (BJR) 

Pada areal kebun yang kondisi pokoknya tidak homogen maka diperlukan 

sensus penimbangan BJR. Sensus penimbangan BJR ini dilaksanakan 4 kali  

dalam satu semester. Setelah sensus ini selesai harus dilakukan pemeriksa ulang 

hasil perhitungannya. Pokok yang diulang perhitungannya sebanyak 10% dari 

jumlah pokok yang disensus.  Sensus dapat dikatakan benar dan akurat apabila 

dalam hasil perhitungan ulang ini terjadi kesalahan  kurang 10%, apabila  

kesalahan lebih dari 10% dari sampel berarti hasil sensus belum akurat, maka 

selanjutnya dilakukan pemeriksaan ulang pada sampel yang lain. Apabila 

pengulangan sudah sampai dua kali masih belum akuran maka sensus dianggap 

tidak benar dan harus dilakukan pengulangan keseluruhan sensus kembali. 

Penimbangan BJR dilakukan pada semua janjang hasil panen di Tempat 

Pengumpulan Hasil (TPH) sampling. Penimbangan semua janjang ini terutama 

pada kondisi kebun panen perdana dimana panen perdana mempunyai 

kerapatan panen rendah. Pada kebun normal penimbangan BJR dilakukan pada 

janjang di TPH minimal 20% dari prediksi keseluruhan janjang yang akan 

dipanen. Apabila janjang yang di timbang kurang dari 20% dari perkiraan yang 



di panen, maka penimbangan dilakukan pada TPH tamabahan. Penimbangan 

janjang-janjang ini dapat dilakukan beberapa kali seandainya penimbangan 

seluruh janjang sekaligus tidak dapat dilakukan. Penimbangan janjang disini 

juga termasuk brondolan yang terdapat di TPH.  

B. TAKSASI HASIL 

Taksasi adalah perkiraan/estimasi, sehingga taksasi hasil adalah suatu kegiatan 

memperkirakan/memprediksi jumlah tanaman yang dapat dipanen dari suatu areal 

tertentu. Taksasi dilakukan untuk memprediksi panen setiap tahun. Taksasi hasil 

menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan kegiatan panen antara lain 

penjadwalan waktu panen, kebutuhan pemanen, kebutuhan sarana transpotasi hasil 

panen. Dengan adanya taksasi hasil ini maka akan didapat perkiraan hasil akhir. 

Estimasi produksi akhir berguna untuk dasar melaksanakan kontrak pemasaran hasil. 

Apabila produksi kebun memenuhi target produksi yang telah ditentukan, maka 

dapat dikatakan taksasi hasil dikatakan akurat. Taksasi merupakan kegiatan yang tidak 

mudah untuk dilakukan. Cara melakukan taksasi hasil pada areal tanaman semusim 

berbeda dengan areal tanaman tahunan.Tanaman semusim memiliki sifat sekali 

berproduksi kemudian tanaman tersebut mati, sedangkan tanaman tahunan berproduksi 

setiap tahun. Produksi tanaman tahunan meningkat sejalan bertambahnya umur, dan 

pada periode umur tertentu produksi menurun (sekitar 25-30 tahun). 

Secara umum terdapat dua cara taksasi hasil produksi tanaman yaitu secara sampel 

dan populasi. Berikut akan diuraikan kedua cara taksasi. 

1. Taksasi Hasil Secara Sampel 

Taksasi hasil secara sampel dilakukan menggunakan metode ubinan yaitu cara 

memprediksi berapa jumlah produksi panen yang akan datang, untuk tanaman 

semusim, seperti tebu, tembakau, rosela, kapas dan sebagainya. Taksasi hasil ini 

dilaksanakan agar dalam menghadapi proses pemanenan dan pasca panen tidak terjadi 

permasalahan, seperti kurang lengkapnya peralatan panen, rencana transpotasi 

produksi panen, kemana dan berapa banyak hasil panen yang akan dipasarkan. 



Metode ini umumnya dilaksanakan oleh pelaku agribisnis tanaman pangan, seperti 

padi. Hal yang perlu diperhatiakn adalah mengapa mentaksasi hasil tanaman 

dilaksanakan menggunakan metode ubinan. Hal ini karena tanaman semusim adalah 

tanaman rumpun dengan jarak tanam yang rapat yang tidak mudah dipisahkan antara 

tanaman satu dengan lainnya. Tanaman yang mempunyai jarak tanam rapat terdapat 

pada tanaman perkebunan semusim tanaman seperti tebu atau tanaman pangan seperti 

padi. Metode ini tidak mudah diterapkan pada tanaman perkebunan tahunan yang 

mepunyai jarak tanam yang cukup besar.  

Cara melakukan taksasi dengan metode ubinan dimulai dengan memastikan luas 

areal kebun yang akan dilakukan pemanenan. Kemudian menentukan luas dan jumlah 

ubinan yang digunakan sebagai contoh/sampel. Umumnya ditetapkan luas ubin cukup 

berukuran 2 m x 2 m = 4 m2. Jumlah ubinan dapat mengambil dari beberapa ubin pada 

tempat yang tidak sama. Hal ini dipengaruhi dari sistem tanaman tersebut homogeny 

ataukah heterogen. Apabila homogen ditentukan cukup satu ubin saja. Sedangkan jika 

heterogen (tanaman tidak merata) dapat mengambil beberapa ubin pada tempat yang 

tersebar secara rendom. Contoh di bagian tepi 2 ubin, ditengah 1 ubin. Banyaknya ubin 

tersebut dapat ditambah tergantung dari luas areal tanaman. Lakukan pemanenan pada 

beberapa contoh/sampel yang berupa ubinan tersebut dan dilakukan penimbangan 

bobot hasil panen untuk setiap sampel/ubin. 

Rumus perhitungan: 

 

 

 

Keterangan: 

Th = Taksasi hasil 

La = Luas areal tanaman 

Lu = Luas ubin 

Hu = Hasil ubinan 

                    La 

Th =  ---------  X  Hu 

                 Lu 



 

b. Taksasi Hasil Secara Populasi 

Taksasi hasil berdasarkan populasi merupakan metode taksasi dengan cara 

mengestimasi jumlah produksi panen untuk tanaman yang tergolong pohon. Taksasi 

hasil ini dilaksanakan agar dalam menghadapi proses pemanenan dan pasca panen tidak 

terjadi permasalahan, seperti kurang lengkapnya peralatan panen, rencana transpotasi 

produksi panen, kemana dan berapa banyak hasil panen yang akan dipasarkan. Taksasi 

hasil berdasarkan populasi umumnya dilaksanakan untuk tanaman tahunan, dimana 

tanaman tahunan umumnya mempunyai jarak tanam lebar sehingga antar tanaman 

dapat dipisahkan. Kondisi ini menjadikan maka dapat mempermudah dalam 

pengambilan sampel berdasarkan populasi. Tanaman yang umunya dilakukan taksasi 

hasil dengan metode ini adalah tanaman tahunan seperti kelapa, kelapa sawit, karet dan 

lainnya. Cara melakukan taksasi berdasarkan populasi dimulai dengan memastikan 

luas areal tanaman yang akan diambil hasilnya dan jarak tanamnya. Kemudian 

menentukan estimasi persentase tumbuh tanaman dan menetapkan beberapa tanaman 

yang akan digunakan contoh/sampel. 

Beberapa sampel yang akan digunakan dipengaruhi banyaknya jumlah populasi 

dan kondisi kesehatan tanaman. Semakin banyak populasi tanaman maka sempel yang 

digunakan lebih banyak. Begitu pula tingkat kesehatan tanaman kurang homogen maka 

sebaiknya sampel yang di tetapkan lebih banyak pula. Disamping itu diusahakan 

tempat tumbuhnya diambil yang tersebar.  Taksasi dilakukan dengan memanen pokok 

yang sudah ditentukan sebagai contoh/sampel dan kemudian hasil produksinya 

ditimbang setiap sampelnya. 

Rumus Perhitungan: 

 

 

 

Th = Taksasi hasil 

TH = La x Pt x Hs 



La = Luas areal tanaman 

Hs = Rata-rata hasil produksi 

Pt = Populasi tanaman 

Contoh: 

Kebun kelapa wasit dengan luas blok 30 Ha, Populasi pokok 143/ha. Rata-rata 

produksi TBS setiap tahun 25 buah dengan bobot 15 kg.  

Taksasi hasil  = 30 x 143 x 25 x 15 kg 

= 1.608.750 kg atau 1.608,75 ton pertahun. 

Cara lain untuk memperkirakan hasil per komoditi tanaman akan lebih spesifik. 

Contoh taksasi hasil dimulai sejak tanaman menghasilkan bunga yaitu pada 

kelapa sawit. Rumus yang digunakan adalah: 

 

 

Y = Taksasi hasil 

a = Jumlah seluruh tandan yang akan dipanen selama 6 bulan 

b = Berat tandan rata-rata 

c = Persentase minyak terhadap berat tandan. Untuk CPO sebesar 20% 

LEMBAR PRAKTIKUM  

Acara 1:  Sensus Produksi/Perkiraan Produksi Semeter 

Tujuan:  Peserta didik dapat memperkirakan estimasi produksi setiap semester, 

dan dapat menganalisis data untuk prediksi produksi selama 1 semester. 

Alat dan bahan: 

1. Kayu kait 

2. Cat warna putih dan biru 

3. Kuas. 

4. Alat-alat tulis lainnya. 

Keselamatan Kerja: 

1. Perhatikan dan terapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Y = a x b x cc 

 



2. Gunakan pakaian keraja dan alat pelindung diri dengan tepat. 

Langkah kerja sebagai berikut: 

1. Siapkan alat praktek. 

2. Kelompok kerja terdiri 1 orang sebagai kepala regu dan 2 orang untuk 

melakukan kegiatan sensus. 

3. Lakukan sensus pada nomor baris terkecil pada blok terkecil. 

4. Hitunglah tandan pada seseluruhan pokok dalam barisan sensus. 

5. Tentukan barisan yang akan disensus dengan interval 10 baris. 

6. Kaitkan kayu pada janjang yang sudah ditentukan (sebagai tanda awal 

penghitungan) kemudian hitunglah semua janjang mulai bunga anthesis sampai 

buah siap panen yang ada pada tanaman tersebut. 

7. Pindahkan data hasil sensus ke dalam form seperti pada Tabel 9.1. dan kemudian 

kumpulkan formulir tersebut pada hari itu 

8. Koreksi  hasil formulir kebenarannya. 

 

Tabel 9.1.  Formulir Sensus Buah 

Kebun  : ……….. 

Divisi  : ……….. 

Nomer Blok : ……….. 

Tahun Tanam : ……….. 

Luas (Ha)  : ……….. 

 

NO TS Semester I Semester II 

 Jumlah Janjng pada PS Jml 

PS 

Jml 

jjg 

Rata2 

Jjg/pkk 

…………....idem 

 TS 1 2 3 4 5 6     



     

 

 

 

 

 

       

 

Acara 2 : Penimbangan Berat Janjang Rata-Rata (BRJ) 

Tujuan : Peserta didik  dapat melakukan penimbangan berat janjang rata-rata 

dengan benar  

Alat dan Bahan: 

1. Timbangan kapasitas 100 kg. 

2. Karung bekas pupuk. 

3. Tali tambang nylon Ø = 0,5 cm, panjang 4 m. 

4. Parang . 

5. Gancu/tonjok untuk mengangkat TBS. 

6. Alat-alat tulis 

 Langkah kerja: 

1. Timbang di lokasi 

a. Timbanglah BJR pada blok kebun yang akan dipanen. Perhatikan 

penimbangan dilaksanakan apabila + 3/4 dari semua TPH pada blok kebun 

telah diisi janjang hasil panen pada hari tersebut. 

b. Pastikan janjang sudah ditimbang sebelum angkutan  mengangkut janjang 

datang  

c. Pastikan semua janjang yang akan ditimbang paling sedikit 15% dari total 

estimasi janjang yang diambil. 

d. Lakukan penimbangan seluruh janjang, termasuk juga brondolan yang 

terdapat di TPH yang dijadikan sampel.  



e. Lakukan penimbangan pada semua janjangan sekaligus, apabila tidak 

memungkinkan, maka dapat ditimbang beberapa kali, hingga seluruh janjang 

tertimbang.   

f. Tuliskan hasil penimbangan  dalam formulir seperti pada Tabel 9.2. 

 

2. Timbang transport 

a. Hitunglah seluruh janjang yang dipanen dalam satu blok. Perhatikan jangan 

sampai tercampur dengan janjang dari blok lain 

b. Masukkan dalam kendaraan angkut. 

c. Setelah sampai pabrik timbang selurungnya beserta kendaraannya.  

d. Bongkar janjang di halaman pembongkaran. 

e. Pada saat keluar timbang angkutan kosong. 

f. Hitung hasil penimbangan dengan cara pengurangan hasil penimbangan 

angkutan penuh dengan angkutan kosong. 

 

Tabel 9.2.  Formulir Penimbangan BJR 

 

BLOK 

 

Tahun 

Tanam 

 

No 

TPH 

Sample 

1 

Sample 

2 

Sample 

3 

……dst  

BJR 

   Jjg Kg Jjg Kg Jjg Kg Jjg Kg  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

   

 

 

 



CAKRAWALA 

Sensus pokok dengan bantuan Citra Satelit 

Dengan perkembangan kemajuan teknologi saat ini, maka sensus pokok 

dapat dilakukan dengan memanfaatkan Satelite Ikonos/ Quickbird. Hasil sensus 

yang didapat antara lain lebih akurat, lebih cepat dan lebih hemat 

Citra Satelit pada bidang perkebunan dapat mengobservasi pada areal kebun 

yang luas, blok tanaman sampai pada tiap individu tanaman. Mengidentifikasi jenis 

tanaman, penyakit tanaman, potensi panen dan kondisi tanah, efektifitas pengairan, 

kesuburan serta kandungan air. Citra satelit secara periodik (time series) dapat 

berguna untuk mengamati pertumbuhan tanaman, tingkat kerusakan tanaman akibat 

OPT, pemilihan tanaman yang siap panen, kecepatan perubahan jenis tanaman atau 

alih fungsi lahan pertanian dan lain-lain. Selain itu juga dapat melakukan 

penghitungan jumlah pohon dan volume hasil panen komoditi perkebunan, 

perencanaan pola tanam perkebunan dan perencanaan peremajaan tanaman 

perkebunan.Fota Peta Blok hasil Citra Satelit dapat dilihat pada Gambar 9.14. 

 

Gambar 9.14. Peta  Blok hasil citra satelit 

Sumber : http://terra-image.com/citra-satelit-untuk-bidang-pertanian-dan-

perkebunan/ 

http://terra-image.com/citra-satelit-untuk-bidang-pertanian-dan-perkebunan/
http://terra-image.com/citra-satelit-untuk-bidang-pertanian-dan-perkebunan/
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://sellquickbird.files.wordpress.com/2010/07/c.jpg


Citra satelit dapat menganalisis hasil hitungan jumlah populasi tanaman 

dalam perkebunan kelapa sawit, dalam upaya mempridiksi jumlah hasil panen dalam 

luasan kebun tertentu, berdasarkan sampel area untuk mengetahui populasi pohon 

per luasan. Citra satelit dapat juga secara otomatis menggunakan pengolahan deteksi 

berdasarkan konsep geometri diferensial dan kurva tepian objek serta profil 

intensitas mahkota pohon. Contoh citra satelit dalam bidang perkebunan sawit dapat 

dilihat pada Gambar 9.15. 

 

Gambar 9.15. Contoh citra satelit dalam bidang perkebunan sawit 

Sumber : http://terra-image.com/citra-satelit-untuk-bidang-pertanian-dan-

perkebunan/ 

 

Pemanfaatan citra satelit dan GIS sangat penting dalan pertanian khususnya 

dalam perencanaan pengelolaan produksi tanaman, perencanaan peremajaan 

tanaman dan perencanaan sistem irigasi. Contoh citra satelit dalam bidang 

perkebunan (pam/kelapa sawit) dapat dilihat pada Gambar 9.16. 

http://terra-image.com/citra-satelit-untuk-bidang-pertanian-dan-perkebunan/
http://terra-image.com/citra-satelit-untuk-bidang-pertanian-dan-perkebunan/
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://sellquickbird.files.wordpress.com/2010/07/sdf1.jpg


 

 

 
Gambar: 9.16. Contoh citra satelit dalam bidang perkebunan (pam/kelapa sawit): 

Sumber :  http://terra-image.com/citra-satelit-untuk-bidang-pertanian-dan-

perkebunan/ 

Dengan menggunakan citra sateit resolusi tinggi kita akan dapat melakukan 

penghitungan produksi kelapa sawit (palm counting), merencanakan penanaman 

http://terra-image.com/citra-satelit-untuk-bidang-pertanian-dan-perkebunan/
http://terra-image.com/citra-satelit-untuk-bidang-pertanian-dan-perkebunan/
http://terra-image.com/wp-content/uploads/2013/11/Sawit1.jpg
http://terra-image.com/wp-content/uploads/2013/11/Sawit2.jpg
http://terra-image.com/wp-content/uploads/2013/11/Sawit3.jpg


kelapa sawit, mengendalikan perkebunan, pengurusan penggunaan izin lahan, dan 

sebagainya. 

CONTOH SOAL 

 

1. Berapa estimasi BJR September – Desember 2015 apabila  data yang didapat 

tahun sebelumnya :  

a. BJR Agustus 2014.   : 15 Kg  

b. BJR September – Desember 2014 : 15.5 Kg  

c. BJR Agustus 2015   : 16 Kg  

d. Selisih BJR  A dan  B (+/-)             : + 0.5 Kg 

2. Berapa jumlah janjang rata-rata per pokok jika diperoleh dari data dibawah ini: 

Semua janjang yang dihitung   : 525 

Semua pokok yang dihitung   : 425 

3. Berapa jumlah pokok tanaman dalam blok apabila kerapan pohon 136/ha? 

4. Dari data diatas berapa ramalan TBS di 4 bulan ke depan? 

5. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk pembaruan/up date data dalam periode 4 

bulan tersebut? 

 

Kunci Jawaban 

1. Sensus buah untuk periode September – Desember 2015 

a. BJR Agustus 2014.   : 15 kg  

b. BJR Sepetember – Desember 2014 : 15.5 kg  

c. BJR Agustus 2015   : 16 kg  

d. Selisih BJR  A dan  B (+/-)             : + 0.5 kg 

e. Perkiraan BJR September – Desember  2005 : C + D = 16 + 0.5  

             = 16.5 Kg 

2. Rata-rata jumlah janjang Per Pokok 

Jumlah janjang yang dihitung   : 525 



Jumlah pokok tanaman yang dihitung : 425 

Rata-rata jumlah tandan per pokok  : 525/425  

                                                                           = 1.24 

3. Jumlah pokok dalam setiap blok adalah: 

Kerapatan pokok tanaman 136 /ha. 1 blok 30 ha. Jadi jumlah pokoknya  

136 x 30 = 4080 pokok 

4. Penghitungan Estimasi Produksi  

Estimasi produksil TBS Periode Sepetember - Desember 2015. 

a. BJR Agustus 2014.   : 15 Kg  

b. BJR September – Desember 2014 : 15.5 Kg  

c. BJR Agustus 2015   : 16 Kg  

d. Selisih BJR  A dan  B (+/-)             : + 0.5 Kg 

e. Semua janjang yang dihitung  : 525 

f. Semua pokok yang dihitung  : 425 

g. Rata-rata jumlah janjang per pokok : a/b : 1.24 

    Produksi TBS pada 4 bulan berikutnya 

     a. Jumlah pokok dalam blok     : 4080 

     b. Jumlah janjang yang akan dipanen dalam 4 bulan ke depan : 

                          = 4080 x 1.24 

          =  5059 

   Estimasi produksi TBS 4 bulan berikutnya :  

                          = 5059 x 16.5 

          =  83473.50 kg 

              = 83.47 ton 

5. Estimasi produksi TBS dilaksanakan setiap bulan pembaharuan/up date data 

selama periode 4 bulan berturut-turut secara overlapping.  

 

JELAJAH INTERNET 



Dalam mempelajari materi sensus dan taksasi hasil tanaman perkebunan tahunan 

penghasil minyak peserta didik diharapkan menambah wawasan yang lebih luas 

tentang konsep sensus dan taksasi hasil secara mandiri menggunakan fasilitas 

internet. Melalui internet dari berbagai website peserta didik dapat menemukan 

materi tentang sensus dan taksasi hasil tanaman perkebunan tahunan penghasil 

minyak yang lebih lengkap. Beberapa website yang dapat dikunjungi peserta didik 

yaitu: 

https://www.youtube.com/watch?v=8KV0T3e8aSI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lwanC1Mwcc4 

 

 

RANGKUMAN 

Kegiatan sensus tanaman ada 2 yaitu sensus pokok dan sensus produksi. Dalam 

sensus pokok semua jumlah pokok tanaman baik produktif maupun yang tidak 

produktif dihitung secara menyeluruh dan dilakukan serentak. Apabila terdapat 

pokok yang sudah dipastikan abnormal maka dilakukan pembongkaran pokok.  

https://www.youtube.com/watch?v=8KV0T3e8aSI
https://www.youtube.com/watch?v=lwanC1Mwcc4


Sedangkan sensus produksi dimulai dengan kegiatan menandai blok-blok kebun, 

adan dilanjutkan dengan penetapan kriteria tanaman menghasilkan. 

Dalam sensus produksi yang dihitung adalah  jumlah bunga/buah dan bobot janjang 

pada pokok sampel yang sudah ditetapkan. Sensus produksi dilakukan secara 

serentak dan bersifat menyeluruh di seluruh areal yang sudah layak panen.  

 

TUGAS MANDIRI 

Dibawah ini ditampilkan data sensus produksi 

Sensus produksi dilakukan setiap 6 bulan sekali. Perkebunan Anugrah mempunyai 

1000 ha lahan panen dengan populasi pokok 143 pokok/ha. Luas blok adalah 30 ha. 

Berdasarkan sensus produksi yang dilakukan terdapat rata-rata 8 janjang/pokok. 

Nilai BJR 12 kg Sampel yang diambil 20% dengan memakai rasio tenaga sensus 0,1 

HK/ha. 

Jawablan pertanyaan dibawah ini dengan melihat data diatas: 

1. Berapa BS (barisan sensus) dan TS (titik sensus) dalam 1 blok yang 

ditetapkan/dibuat? 

2. Berapa jumlah tenaga sensus yang dibutuhkan apabila setiap blok dapat disensus 

selesai dalam 1 hari dan seluruh kebun selesai dalam 1 bulan (25 hari)?. 

3. Berapa potensi TBS yang dihasilkan selama 1 semester? 

Kunci Jawaban 

1. Jumlah BS  dalam 1 blok adalah 

4 baris/ha x 20% x 30 ha = 24 baris 

Jumlah TS dalam 1 blok adalah 

30 ha x 143 x 20% : 7 pokok = 123 titik 

2. Tenaga sensus yang dibutuhkan 

0,1 HK/ha/hari x 30 ha  =  3 HK/hari (1 blok selesai 1 hari) 

1000 ha / 25 hari  = 40 ha/hari 



40 ha x 0,1 HK/ha/hari = 4 HK/hari 

3. Potensi TBS yang dihasilkan dalam 1 semester 

1000 ha x 143 pokok/ha = 143.000 pokok 

143.000 pokok x 8 TBS x 12 kg = 13.728.000 kg atau 13.728 ton. 

 

PENILAIAN HARIAN 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan tepat. 

1. Jelaskan yang dimaksudkan dengan sensus tanaman perkebunan tahunan 

penghasil minyak? 

2. Jelaskan kegunaan sensus tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak? 

3. Jelaskan pengertian dan kegunaan taksaksi produksi?  

4. Jelaskan jenis sensus pada tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak? 

5. Jelaskan mengapa pada tanaman perkebunan penghasil minyak melakukan taksai 

produksi menggunakan metode populasi? 

 

REFLEKSI 

Setelah materi ini dipelajari, kalian akan paham dan jelas mengenai konsep 

tentang sensus dan taksasi produksi tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak. 

Namun dari materi yang dipelajari ini menurut kalian materi apa dari bab ini yang 

paling sukar untuk dipahami. Silahkan diskusi dengan teman kelompok kalian atau 

guru pendamping. Semoga dengan berdiskusi kalian akan menjadi lebih paham dan 

jelas. 
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