
1. Pengembangan kelapa sawit di lahan gambut dihadapkan pada berbagai kendala yang berkaitan dengan sifat fisika 
dan kimia tanah, antara lain kondisi drainase tanah yang tergenang, sifat tanah gambut yang longgar (bobot isi 

-3gambut sangat rendah, 0.05 – 0.25 g cm ), serta sifat mudah mengering dan terbakar. Permasalahan drainase dapat 
diatasi dengan pembuatan saluran-saluran untuk menurunkan muka air tanah sekaligus menyediakan ruang 
perakaran dengan aerasi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan produksi kelapa sawit.

2. Tata kelola air berperan penting untuk konservasi gambut dan penyediaan media tumbuh yang baik bagi tanaman 
kelapa sawit. Dalam kerangka pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di lahan gambut, tata kelola air tidak boleh 
hanya terfokus pada aktivitas peningkatan produksi, namun juga terhadap upaya mempertahankan kelestarian 
gambut. Prinsip dalam desain tata kelola air untuk kelapa sawit di lahan gambut adalah harus efektif, artinya jumlah 
dan ukuran saluran dibangun seminimal mungkin namun mampu menurunkan muka air tanah pada kedalaman 
optimum dengan cepat jika terjadi kelebihan air pada musim hujan dan menjamin tercapainya tujuan tata kelola air di 
lahan gambut. Ukuran terlalu besar dan jumlah yang berlebihan justru akan mempercepat kehilangan air tanah dan 
pengeringan tanah gambut, apalagi pada tanah gambut yang masih relatif mentah.

3. Tujuan tata kelola air adalah: 1) mendrainase kelebihan air dan mempertahankan kedalaman muka air tanah 
optimum untuk pertumbuhan dan produksi kelapa sawit, 2) mencegah periode banjir berkepanjangan, 3) 
meminimalkan penurunan permukaan gambut (subsiden), 4) menekan emisi CO , 5) mencegah kekeringan gambut 2

pada lapisan atas, dan 6) mewujudkan zero incidence kebakaran gambut. 

4. Hasil penelitian PPKS menunjukkan bahwa 
kedalaman muka air tanah optimum untuk 
kelapa sawit adalah sekitar 40-60 cm dari 
permukaan tanah gambut (pengukuran 
piezometer di dalam blok tanaman). 
Pengaturan muka air tanah pada kisaran 
kedalaman tersebut dapat meningkatkan 
produktivitas kelapa sawit sekitar 15-20%, 
menekan emisi CO  hingga 20% dan 2

menjaga kelembaban tanah gambut hingga 
lapisan atas. Muka air tanah yang terlalu 
dalam dapat menyebabkan pelepah 
mengering.

5. Untuk mengatur dan mempertahankan 
kedalaman muka air tanah pada kisaran 
standar (40-60 cm), diperlukan sekat-sekat 
air di tempat-tempat tertentu pada saluran 
primer, sekunder, dan kanal pembatas 
(border). Sekat air sederhana dapat dibuat 
dari karung-karung berisi tanah mineral (soil 
bag), disusun bertumpuk dengan ketinggian 
sampai permukaan saluran dan dilengkapi 
dengan fasilitas over flow yang berfungsi 
membuang keluar kelebihan air dalam 
saluran menuju saluran utama. Selain 
memantau ketingian muka air di parit juga 
perlu dilakukan pemantauan ketinggian 
muka air tanah di tengah blok dengan 
menggunakan piezometer.
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Tata Kelola Air Efektif 
untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan
di Lahan Gambut

Tata kelola air dan gejala kering pelepah kelapa sawit di tanah gambut

Tata kelola air efektif (kiri) dan sekat air sederhana (kanan)


