
TEKNIK TANAM MIRING KELAPA SAWIT
di LAHAN GAMBUT

Pengalaman Replanting di PT. Perkebunan Nusantara IV



1. PENDAHULUAN

 Karakteristik fisik gambut yang penting dalam pemanfaatannya untuk
pertanian meliputi kadar air, berat isi (bulk density, BD), daya menahan beban
(bearing capacity), subsiden (penurunan permukaan), dan mengering tidak
balik (irriversible drying). (Mutalib et al., 1991

 Sifat kimia dan fisik tanah gambut yang tidak bisa dipisahkan membuat
pengembangan nya menjadi mahal dan sulit. Kepadatan tanah, ketinggian air
dan penyusutan tanah adalah sifat fisik utama gambut yang perlu diperbaiki
untuk kesuksesan budidaya kelapa sawit.

 Tanah gambut memiliki daya sangga yang rendah sebagai akibat rendahnya
bobot isi tanah, sehingga pengelolaan tanah secara mekanis akan sulit
dilakukan dan tanaman budidaya mengalami kesulitan untuk menjangkarkan
akarnya.

 Bobot isi tanah gambut yang telah digunakan untuk budidaya tanaman
umumnya berkisar 0.1 – 0.4 g cm-3. Selain itu, Besarnya ruang pori tanah
gambut (75 – 95% volume) menyebabkan kerapatan tanah rendah dan juga
menjadi penyebab rendahnya daya sangga tanah gambut (Utami 2010)



PENDAHULUAN

 Komoditas kelapa sawit yang dibudidayakan di lahan gambut cenderung
pertumbuhannya miring sebagai akibat akar tidak mempunyai tumpuan
dalam tanah yang kuat. (Singh et al. 1986).

 Pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang miring dilahan gambut menjadi
masalah yang serius yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil kelapa
sawit, serta menimbulkan kesulitan dalam pengelolaannya (Mohd. Tayeb. Et
al,1996)

 Berat bersandar dari kelapa sawit dapat mengakibatkan penurunan tajam
hasil produksi diawal, diikiuti oleh pemulihan yang lambat tiga sampai lima
tahun. Kemiringan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penyiapan
lahan, teknik penanaman, jarak tanam, ketinggian air serta kedalaman
gambut dan jenis dekomposis (Gurmit et al, 1987 dan Mohd Tayeb et al,
1997).



1. PENDAHULUAN

 Sesuai penelitian dan percobaan yang dilakukan di Serawak,malaysia 
Peristiwa kemiringan lebih dari 20 tahun yang diringkas pada tabel 1.
(Hasnol Othman,Tarmizi Mohammed dan Khairuman, 2007)

Keadaan 

Miring
Hasil TBS

Penurunan Hasil 

TBS

Produksi 

Tandan

Berat Rata2 

Tandan

(%) (ton.ha) (% dari Kontrol) (Pohon/tahun) (Kg)

Sawit Tegak (Kontrol) 5,8 32,92 0 19,8 12,26

Ringan pada 3-5 tahun 28,5 30,03 8,8 20,2 10,78

Parah pada 3-5 tahun 10,5 27,99 15,0 19,5 10,51

Parah pada 6-8 tahun 28,5 26,08 20,8 18,5 10,32

Parah pada 9-11 tahun 23,5 25,16 23,6 18,3 10,01

Parah pada 12-14 tahun 3,2 24,51 25,5 17,3 10,23

Kategori Kemiringan

Tabel 1. Pengaruh Kemiringan Terhadap Hasil TBS (selama 17-tahun) dari Kelapa Sawit di Lahan Gambut 



1. PENDAHULUAN

Gambar . Keadaan Tanaman dengan kemiringan parah



1. PENDAHULUAN

 Sepertinya pengaruh kemiringan dan potensi kehilangan produksi
adalah beberapa hal yang tidak dapat terelakkan di lahan gambut
dalam.

 Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penanaman dengan teknik
tanam miring sejak awal dapat menghindarkan kemiringan yang tidak
beraturan dikemudian hari serta mengurangi potensi kehilangan
produksi. (Hasnol Othman,Tarmizi Mohammed dan Khairuman, 2007).

 Melihat kondisi tersebut diatas dan telah dialami oleh PTPN 4,
manajemen melakukan percobaan dan menjadi kebijakan (SOP)
perusahaan sejak tahun 2012.



2. BAHAN dan METODE

 Teknik penanaman kelapa sawit dengan lubang tanam miring searah telah
dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara IV sejak tahun 2012, pada areal
peremajaan seluas 10,8 ha yang terletak di Kebun Meranti Paham,
Kabupaten labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara.



2. BAHAN dan METODE

 Penanaman kelapa sawit di areal gambut di PT. Perkebunan Nusantara IV
sebelum tahun 2009, dilakukan dengan pola penanaman lubang normal

 Kemudian tahun 2009 s.d 2012 penanaman dilakukan dengan pola lubang-
di dalam-lubang (hole in hole) sistem tanam tegak



2. BAHAN dan METODE

Teknik Penanaman Kelapa Sawit Dengan Pola Lubang Miring Searah.

Pembuatan Lubang Miring Searah

 Pembuatan lubang tanam sistem miring searah dilakukan pada saat
pelaksanaan Peremajaan Tanaman (Replanting)

 Metode pembuatan lubang miring menggunakan alat berat jenis Excavator PC
200 (Gambar 6) yang bucketnya telah di desain sesuai bentuk dan ukuran
(Gambar 7 dan 8). Pembuatan lubang yang menggunakan alat berat berfungsi
sekaligus melakukan pemadatan tanah khususnya pada titik tanam kelapa
sawit.



2. BAHAN dan METODE

Teknik Penanaman Kelapa Sawit Dengan Pola Lubang Miring Searah.

Bentuk Bucket dan ukuran lubang
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2. BAHAN dan METODE

Teknik Penanaman Kelapa Sawit Dengan Pola Lubang Miring Searah.

 Pembuatan lubang miring ditentukan terlebih dahulu arah kemiringan lubang
dengan arah kemiringan lubang ke Barat . hal ini dilakukan untuk mengarahkan
alat agar pelaksanaannya lebih mudah.

 Posisi alat berat berada di pasar pikul dan membuat lubang dalam satu barisan
titik tanam yang bergerak kedepan ke arah Barat

 Pada saat pembuatan lubang, Bucket harus mencetak lubang berulang-ulang
sampai terbentuknya lubang-didalam-lubang sekaligus melakukan pemadatan.



2. BAHAN dan METODE

Teknik Penanaman Kelapa Sawit Dengan Pola Lubang Miring Searah.

Posisi bucket lubang miring ke arah BARAT

Gambar . Posisi bucket  dan arah miring cetakan lubang



2. BAHAN dan METODE

Teknik Penanaman Kelapa Sawit Dengan Pola Lubang Miring Searah.

Penanaman kelapa sawit.

 Penanaman kelapa sawit dilakukan setelah areal siap ditanam, dimana areal
telah ditanami LCC seluruhnya.

 Penanaman LCC dilakukan setelah selesainya pembuatan lubang tanam, hal ini
dilakukan untuk menghindari rusaknya atau LCC mati akibat terlindas oleh alat
berat.

 Penanaman dilakukan setelah pembuatan lubang tanam dan penanaman LCC,
dengan jangka waktu penanaman kelapa sawit ke pembuatan lubang tanam
tidak terlalu lama, hal ini mencegah tertutupnya kembali lubang tanam,
sehingga menyulitkan penanaman dan menambah biaya untuk membuka
kembali lubang yang telah tertimbun kembali oleh gambut. Lamanya
penanaman dari pembuatan lubang dianjurkan selama 7 hari.

 Penanaman miring searah dilakukan sesuai dengan kemiringan lubang tanam,
dimana posisi miring tanam mengarah ke Barat (Gambar 10)

 Penanaman kelapa sawit dengan miring searah dilakukan dengan hati-hati, hal
ini dikarenakan posisi tanah yang miring sangat rentan pecah pada saat
pemadatan tanah saat penanaman.



2. BAHAN dan METODE

Gambar . Penanaman miring ke arah Barat

Tanam miring ke arah Barat



2. BAHAN dan METODE

Gambar . Pertumbuhan  tanaman miring



3. HASIL dan PEMBAHASAN

Pengaruh Tehknik Penanaman pada Keadaan Pohon Miring.



3. HASIL dan PEMBAHASAN

Pengaruh Tehknik Penanaman pada Keadaan Pohon Miring.

 Seperti terlihat pada tabel 2, teknik penanaman secara signifikan
mempengaruhi kemiringan. Selama 9 tahun pertama dari
penanaman, lubang tanam-miring mengalami kemiringan tertinggi
dibandingkan dengan lubang tanam yang normal dan lubang-
didalam-lubang.

 Hampir 80 % dari pohon kelapa sawit yang ditanam dilubang miring
cenderung miring, 60% ringan dan kurang dari 1% menunjukan
berat. Bahwa pohon yang ditanam lubang-miring berproduksi “lebih
baik” dengan lebih dari 80% pohon kelapa sawit miring ke arah yang
sama tapi membaik dari tahun 3 dan seterusnya. (Hasnol
Othman,Tarmizi Mohammed dan Khairuman, 2007)



3. HASIL dan PEMBAHASAN

 Secara keseluruhan, selama 6 tahun hasil kumulatif TBS menunjukkan
tidak ada perbedaan yang signifikan antara teknik penanaman. Ini
menunjukkan bahwa pohon pada lubang-miring tidak memiliki efek buruk
terhadap hasil TBS diawal dibandingkan lubang normal dan lubang-
didalam-lubang.

 Meskipun hasil TBS diawal menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan
antara teknik penanaman, dalam tahun berikutnya penanaman lubang-
miring diharapkan memberikan hasil yang lebih karena sama searah
kemiringan dan lebih cepat pemulihan pada tanaman kelapa sawit.

 Dari total luas areal gambut di PT. Perkebunan Nusantara IV seluas 7.726
ha yang terletak di 3 kebun yaitu Kebun Ajamu, Kebun Meranti Paham
dan Kebun Panai Jaya yang memiliki variasi kedalaman antara 1 s.d 4
meter yang terdapat didaerah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara,
penanaman dengan pola tanam miring dilakukan mulai tahun 2012 di
Kebun Meranti Paham seluas 217,8 Ha



3. HASIL dan PEMBAHASAN

Tahun Tanam Luas (Ha)

2012 10,8

2013 111

2015 96

Jumlah 217,8



3. HASIL dan PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Pola Tanam Miring Kelapa Sawit.

 Dari hasil pengamatan secara visual, pertumbuhan dan perkembangan tanaman
secara umum menunjukkan pertumbuhan yang baik

 Namun secara visual pada tanaman yang masih berumur 1 – 12 bulan setelah
penanaman posisi tanaman masih terlihat miring namun pertumbuhan mengarah
keatas sehingga posisi tumbuh tegak searah



3. HASIL dan PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman  Pola Tanam Miring Kelapa Sawit.



3. HASIL dan PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman  Pola Tanam Miring Kelapa Sawit.

Gambar . Keadaan tanam miring berumur > 12 bulan (TBM II)



3. HASIL dan PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman  Pola Tanam Miring Kelapa Sawit.

Gambar . Keadaan tanaman pola tanam miring pada saat TBM II.



3. HASIL dan PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman  Pola Tanam Miring Kelapa Sawit.

Gambar . Keadaan tanaman pola tanam miring umur 4 tahun (TM I)



3. HASIL dan PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman  Pola Tanam Miring Kelapa Sawit.

Gambar . Keadaan tanaman pola tanam miring umur 4 tahun (TM I)



3. HASIL dan PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman  Pola Tanam Miring Kelapa Sawit.

Gambar . Keadaan tanaman pola tanam miring umur 4 tahun (TM I)



3. HASIL dan PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman  Pola Tanam Miring Kelapa Sawit.

Produksi Tanaman pola tanam miring



3. HASIL dan PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman  Pola Tanam Miring Kelapa Sawit.

Produksi Tanaman pola tanam miring



3. HASIL dan PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman  Pola Tanam Miring Kelapa Sawit.

Produksi Tanaman pola tanam miring



4. KESIMPULAN

 Tehknik penanaman pola lubang-didalam-lubang (hole in hole) tanam miring
searah merupakan teknik penanaman kelapa sawit sangat dianjurkan pada
areal gambut.

 Pola tanam miring searah memiliki keunggulan dari pola tanam biasa atau
tanam tegak hole in hole, walaupun diawal penanaman tingkat kemiringan
lebih tinggi, diharapkan pada tanaman remaja dan seterusnya kemiringan
tanaman lebih teratur.

 Miring searah diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dimana
kehilangan produksi dapat diminimalisir atau ditekan dari kehilangan
berondolan yang tidak terkutip bersih dimana berondolan yang jatuh pada
gawangan atau parit yang tanamannya miring dimana TBS tepat jatuh
digawangan atau parit.

 Kehilangan produksi juga dapat diminimalisir dari TBS matang yang tidak
terpanen akibat tidak terlihatnya TBS dikarenakan tanaman yang saling
berbenturan.



4. KESIMPULAN

 Dari kejadian tanaman miring yang tidak beraturan, tanaman yang saling
berbenturan satu sama lain mengakibatkan tertutupnya bunga oleh
pelepah sehingga menghalangi serbuk sari pada saat penyerbukan,
sehingga fruit set yang terbentuk tidak maksimal, sehingga produktivitas
yang dihasilkan tidak optimal

 Juga pelaksanaan trossen telling atau penghitungan tandan dan buah untuk
proyeksi produksi mengalami kesulitan, dan terkadang hasil proyeksi
produksi tersebut selisih cukup signifikan terhadap realisasi.

 Tanaman miring searah ini juga mempermudah pemeliharaan tanaman,
seperti pelaksanaan tunasan, pemeliharaan piringan, pemupukan dan lain
sebagainya, konsolidasi tanaman diawal tahun pertama saat penanaman
juga sangat minim dilakukan, hanya berkisar 2 – 3 pohon per ha.



4. KESIMPULAN

 namun perlu diingatkan titik kritis pola tanam miring ini adalah pada saat
pembuatan lubang dengan alat berat, dimana operator harus membentuk
sesuai dengan ukuran bucket agar bentuk dan ukuran lubang sesuai dengan
standart yang telah ditentukan, sehingga bentuk lubang tanam miring
terbentuk sehingga pada saat penanaman bentuk miiring lubang tanam masih
jelas.

 Titik kritis kedua yaitu pada saat penanaman, karena posisi tanam yang
miring dimana bidang tanah bekas polybag dibibitan yang melintang sangat
rawan pecah pada saat pemadatan, dan ini perlu kehati-hatian pada saat
melakukan pemadatan tanah






