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Pendahuluan 
 Kelapa sawit merupakan komoditas 

unggulan, sebagai salah satu 
penyumbang devisa yang besar 
komoditas perkebunan. 

 Ketersediaan lahan-lahan kelas 1 (S1) 
semakin terbatas. 

 Pengembangan kelapa sawit mengarah 
pada lahan-lahan marjinal. 

 Lahan Marjinal  Lahan yang memiliki 
mutu yang rendah karena memiliki 
faktor pembatas untuk tujuan tertentu 
(Ezekiel, 2005). 

 Lahan Marjinal untuk kelapa sawit 
berbukit, pasir, gambut, daerah kering, 
pasang-surut (sulfat masam). 

Since 1916 
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Distribusi Lahan Marginal di Indonesia

Daerah kering 

Lahan gambut/pasang surut 

Tanah pasir (Spodosol) 

Since 1916 
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PPeennggeelloollaaaann LLaahhaann MMaarrjjiinnaall 

“Pengelolaan Lahan didasarkan pada 
karakteristik dan kemampuan lahan”



Faktor Pembatas Lahan (Berat)

Faktor pembatas Lahan PPKS Institusi Lain 

Curah hujan (mm) <1.250 <1.250 
Bulan kering >3 >3 
Kemiringan lereng (%) 30-40 >38 
Ketinggian tempat (m dpl) 400-800 - 
Kedalaman efektif (cm) <50 <25 
Kandungan bahan kasar (%) >40 - 
Kelas drainase Sangat terhambat Sangat terhambat 
Kematangan gambut Fibrik -
Kedalaman pirit (cm) >70 cm >60 cm
Tekstur Pasiran Pasiran 

Pengelolaan lahan HARUS didasarkan pada 
karakteristik lahannya (faktor pembatas lahan) 

Since 1916 



Since 1916 1. Lahan Berbukit 

 Faktor Pembatas :  

 Potensi erosi tinggi 
 Leaching tinggi 
 Degradasi kesuburan tanah lebih 

intensif  

 Pengelolaan :  

 Bangunan Konservasi Tanah dan Air 
(KTA)  Teras Kontur, Teras Individu 

 Konservasi Lahan  Tanaman Penutup 
Tanah 

 Teknologi Pemupukan  Cara 
pemupukan (pocket) 

 Teknologi Pupuk  Penggunaan Pupuk 
Slow Relesase 



Since 1916 2. Lahan Gambut 

 Karakteristik :  

 Kesuburan Tanah Rendah, pH rendah, KB Rendah, 
Ketersediaan hara makro dan mikro rendah  

 Kematangan Gambut 
 Bobot isi sangat rendah (0,05 – 0,3 g/cm3) 

Tanaman mudah doyong  Rendahnya bulk density
gambut menyebabkan daya menahan atau 
menyangga beban (bearing capacity) menjadi sangat 
rendah 

 Sifat kering tidak balik  Apabila gambut mengering 
dengan kadar air <100% (berdasarkan berat kering), 
tidak bisa menyerap air lagi kalau dibasahi, atau 
bersifat hidrofobik. Gambut yang mengering ini 
sifatnya sama dengan kayu kering dan kehilangan 
fungsinya sebagai tanah 

Mudah Terbakar  



Since 1916 

 Tata air yang efektif merupakan kunci 
memperoleh produktivitas kelapa sawit tinggi 
pada lahan gambut 

 Pada kondisi alami, rawa gambut umumnya 
memiliki muka air yang tinggi atau bahkan 
tergenang. Untuk budidaya kelapa sawit, 
dipersyaratkan untuk dilakukan drainase secara 
terkontrol  sehingga tanaman dapat tumbuh 
baik. 

 Dampak penting tata air efektif adalah untuk 
menekan penurunan muka gambut 
(subsidence). Subsidence merupakan hasil 
konsolidasi, oksidasi dan shrinkage
(pengerutan) material gambut setelah 
perlakuan drainase. Tie (2004) menyatakan 
bahwa proses subsidence tidak dapat 
dihentikan selama muka air tanah berada di 
bawah permukaan gambut. Namun dengan 
tata air yang baik diharapkan proses tersebut 
dapat ditekan seminimal mungkin 

Konsep tata air terkini adalah untuk mencapai produktivitas 
optimum dan sekaligus pelestarian gambut 

 Tujuan :  

 Menciptakan ruang perakaran melalui 
drainase kelebihan air 

 Mempertahankan kedalaman muka air 
optimum (± 60 cm piezometer) 

 Meminimalkan subsiden dan emisi karbon 
(GRK)  Melling et al. (2005a,  2005b) 
melaporkan emisi GHG seperti CO2 dan CH4
pada ekosistem kelapa sawit yang dikelola 
dengan baik lebih rendah dibandingkan 
dengan ekosistem hutan. PPKS, penerapan 
BMP mampu menekan emisi CO2 sekitar 33-
57% 

 Mencegah kekeringan gambut (bulan 
kering) 

 Mencegah resiko kebakaran 



GGOOOODD  
wwaatteerr mmaannaaggeemmeenntt 



• Good Water Management
• Cover Crops 



 Kondisi muka air tanah yang terlalu 
dalam (>80cm) akan berpotensi 
menyebabkan terjadinya 
hidrofobisitas di lapisan atas tanah 
gambut.

 Penurunan tingkat kelembaban 
gambut dapat menyebabkan 
terjadinya hidropobisitas gambut.

Pengaruh kedalaman muka air tanah terhadap 
kelembaban gambut



Managemen Tanaman Penutup Tanah 

 Mempertahankan kelembaban tanah gambut 
 Menekan emisi karbon 
 Mencegah kebakaran



Since 1916 

Pertumbuhan dan Produksi Tanaman umur 6 Tahun 



Since 1916 Pemupukan Lahan Gambut

o MOP 3.0-5.0 kg/phn/tahun (2-3 kali/tahun)
o Urea 1.0-2.0 kg/phn/tahun (2 kali/tahun)
o RP 1.5-2.5 kg/ phn/tahun (2 kali/tahun)
o Dolomit  2.0-3.0 kg/ phn/tahun (2 kali/tahun)
o CuSO4  50-100 g/phn/tahun ( 1 kali/tahun)
o ZnSO4    50-100 g/palm/year ( 1 kali/tahun)
o Borate  75-100 g/palm/year ( 1 kali/tahun)
o Umumnya FeSO4, CuSO4, ZnSO4, Borate, atau dalam bentuk kompleks 

dengan EDTA
o Pemupukan sejalan dengan perbaikan tata air
o Disarankan menggunakan pupuk majemuk plus (hara makro dan mikro) 
 efektivitas



Since 1916 Ameliorasi
 Selain pengelolaan air, untuk mencegah degradasi tanah gambut 

dilakukan ameliorasi untuk meningkatkan stabilitas gambut dan 
memperbaiki kesuburan tanah serta meningkatkan produktivitas 
tanaman (Salampak 1999).

 Beberapa jenis amelioran yang dapat digunakan untuk gambut 
adalah kapur, tanah mineral, pupuk kandang, abu sisa pembakaran, 
serta bahan-bahan amelioran yang banyak mengandung kation 
polivalen seperti terak baja, tanah mineral laterit, dan lumpur 
sungai (Salampak, 1999; Sabiham et al., 1997). 

 Hasil penelitian PPKS menunjukkan bahwa pemberian terak baja 
pada gambut dapat meningkatkan kadar abu dan retensi air tanah 
gambut, terutama pada pF 4,2. 



Karakteristik Lahan Gambut dan 
Produksi Kelapa Sawit



Since 1916 
3. Lahan Pasang Surut (Sulfat Masam) 

 Karakteristik :  

o Ada pengaruh pasang surut 
o Berpotensi selalu tergenang (drainase 

terhambat) 
o Potensi lapisan pirit 
o Potensi bahaya salinitasintrusi air laut
o Vegetasi khas (mangrove, nipah, rumput

purun, pakis, gelam)
o DHL ≥4 mS/cm menghambat pertumbuhan

tanaman





Since 1916 

 Drainase berlebihan 
 pH tanah sangat rendah (<3) 
 Kerusakan sel tanaman akibat 

peningkatan ion H+

 Peningkatan kelarutan Fe, Al, dan Mn 
yang bersifat toksik  

 Penurunan konsentrasi hara makro 
(Mg, Ca dan K)  

 Penurunan ketersediaan P 
 Pertumbuhan akar terhambat

Oksidasi pirit (FeS2) As. Sulfat (>ion H+)



Lapisan Pirit 
(reduktif) 

Pembatasan penggunaan lahan sulfat
masam untuk kelapa sawit
 Persyaratan tumbuh kelapa sawit  
 Kedalaman lapisan pirit (90 – 125 cm)
 Salinitas  DHL ≤4 mS/cm

 Tipe luapan (C/D)



TTAATTAA AAIIRR LLAAHHAANN PPAASSUUTT uunnttuukk KKeellaappaa SSaawwiitt  

Tujuan:
o Drainase kelebihan air  Saluran: primer, sekunder, 

tersier 
o Mempertahankan muka air (60-70 cm) stoplog
o Mencegah oksidasi pirit
o Pencucian mencegah akumulasi senyawa toksik pada

lahan  kualitas air



Since 1916 Perbaikan Sifat Kimia Tanah & Pemupukan

memperbaiki status hara
memperbaiki kemasaman tanah
mencegah peningkatan kemasaman tanah

Alternatif pengelolaan  : 
o Aplikasi bahan pembenah tanah (bahan organik, dolomit, 

kaptan)
o Pencucian senyawa beracun (bahan toksik)
o Aplikasi pupuk dengan 4 Tepat (Jenis, Dosis, Waktu, Cara)
o Tidak disarankan menggunakan pupuk bereaksi masam 
o Penggunaan pupuk slow release dengan metode pocket



Produksi Kelapa Sawit di Lahan Pasut 

Produktivitas kelapa sawit vs kedalaman pirit 

Since 1916 



Since 1916 
4. Lahan Berpasir (Spodosol) 

 Karakteristik :  
 Daya ikat air sangat rendah  Permeabilitas dan 

infiltrasi cepat 
 Kesuburan tanah rendah 
 Ketersediaan hara (Ca dan Mg) rendah 
 Kandungan bahan organik rendah 
 Leaching tinggi  



Sifat-sifat Tanah Spodosol (Berpasir)
 

Spodosol adalah  tanah mineral yang memiliki horizon spodik atau plakik. Horizon plakik berbentuk 
tipis, hitam hingga gelap kemerahan yang direkatkan oleh besi dan mangan atau kompleksitas zat 
organik besi 

(Munir, 1996)

Since 1916 

 Faktor Pembatas :  
 Adanya lapisan (horizon) 

spodik yang merupakan 
akumulasi besi, alluminium, 
dan bahan organik. 

 Lapisan tersebut  keras 
sehingga dapat 
menghambat 
perkembangan akar 
tanaman. 

 Umumnya kandungan pasir 
(kuarsa) cukup tinggi. 

 Kemampuan menahan air 
rendah (pasir) 

 Kesuburan rendah (KTK 
rendah, pH masam, KB 
rendah) 



Since 1916 Pengelolaan 

1. Memperbaiki media tumbuh tanaman 

 Adanya permasalahan infiltrasi karena 
adanya lapisan padas maka perlu 
pembuatan silt pit (rorak) dan parit 
discontinue (dengan memecah lapisan
padas jika memungkinkan) guna
menghindari kelebihan air saat musim
hujan dan menyediakan air saat musim
kemarau

 Untuk meningkatkan kapasitas memegang 
air dan meningkatkan kesuburan tanah
perlu dilakukan pemberian bahan organik
secara rutin (TKS 200 kg/pohon atau
kompos 100 kg/pohon). 

 



Since 1916 Pengelolaan 

2. Memperbaiki iklim mikro

 Menjaga kelembaban tanah dengan menghindari pengendalian 
gulma secara blanket 

 Penanaman tanaman penutup tanah (Mucuna) pada masa TBM 
dan penanaman pakis lunak pada masa TM yang diikuti 
pengendalian gulma secara selektif 

 Pengaturan peletakan pelepah hasil tunasan dengan pola “U
shape”



Since 1916 Pengelolaan 

3. Pemupukan yang tepat

 Untuk meningkatkan kemampuan tanah 
“memegang” air dan hara perlu 
dilakukan perbaikan fisik tanah melalui 
aplikasi bahan organik (tandan kosong, 
pupuk kandang, dll)

 Penggunaan pupuk slow release (makro 
dan mikro). 

 Pengaturan frekuensi pemupukan yang 
tepat



Peningkatan produktivitas kelapa sawit pada Spodosol  perbaikan karakteristik
lahan dan penerapan BMP



Since 1916 5. Lahan Beriklim Kering 

 Permasalahan  Adanya bulan kering > 2 bulan/tahun yang dapat 
menyebabkan cekaman kekeringan.  
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Since 1916 

 Pengelolaan 

Prinsip pengelolaan lahan kering adalah menciptakan 
lingkungan perakaran yang baik dengan meningkatkan 
kemampuan tanah meyimpan air. 

Pembuatan bangunan konservasi 
tanah dan air yang sesuai 



RORAK DENGAN LUBANG
PERESAPAN DAN MULSA 

VERTIKAL

GULUDAN BERSALURAN DENGAN LUBANG
PERESAPAN DAN MULSA VERTIKALGULUDAN dengan saluran dan 

dilengkapi dengan biopori dan mulsa 
vertikal 

RORAK dilengkapi dengan 
biopori dan mulsa vertikal

Desain Rorak dan 
Guludan

Biopori : 
• Interval 2  m
• Diameter  10  cm   
• Kedalaman 50  cm

Guludan: 
• Tinggi 30 cm 
• Lebar 30 cm 
• Dalam saluran 30 cm  

Rorak: 
• Panjang 300 cm 
• Lebar 50 cm 
• Dalam 50  cm

Mulsa Vertical : 
• Seresah 
• Pelepah



Hasil Gulud Rorak Kontrol

Total runoff 7,53 0,91 72,35

Sediment load 3,91 2,60 77,26

Water storage (mm) 408,32-449,16 432,18-516,34 267,07-315,36

Penundaan kekeringan
(bulan)

2,5 3,5 0

Ton TBS/ha/tahun 24,90-26,18 22,81-24,79 19,91-22,06

Interval kontour 80 cm



Since 1916 Rekayasa Teknologi Pupuk 

 Salah satu faktor pembatas umum pada lahan marjinal adalah permasalahan 
ketersediaan dan kemampuan tanah dalam mempertahankan hara makro dan mikro 
untuk tanaman. 

 Pupuk konvensional memliki efesiensi yang rendah, dimana lebih dari setengah dari 
jumlah yang diaplikasikan “hilang” (Rashidzadeh dan Olad, 2014; Jin et al 2011). 

 Teknologi pupuk berkembang pesat 

 Pupuk Majemuk 

(1) Bulk blending/Phsycal blending yaitu mencampurkan secara fisik beberapa 
jenis pupuk tunggal dengan komposisi atau formula yang diinginkan;

(2) Fussion blending yaitu mencampur secara fisik beberapa jenis hara pupuk 
kemudian dihaluskan dan dibuat granule; dan

(3) Chemical blending yaitu memformulasikan beberapa jenis hara pupuk secara 
kimia

(Setyorini dan Irawan, 2013)

 Formulasi pupuk yang tepat



Since 1916 
Rekayasa Teknologi Pupuk 

 Pupuk Slow Release  Unsur hara dari pupuk dapat lepas secara perlahan sesuai 
dengan waktu dan jumlah yang dibutuhkan tanaman sehingga tanaman lebih efektif 
dalam menyerap hara dari pupuk tersebut. 

Sumber : Azeem et al., 2014

Mekanisme pelepasan hara secara difusi pada SRFs dan CRFs; (a) Pupuk yang telah di-
coating, (b) air masuk ke dalam coating dan inti pupuk, (c) pupuk larut dan tekanan 
osmosis berkembang, (d) hara keluar secara perlahan akibat pembengkakan membrane 
coating karena adanya tekanan osmotic. 



Since 1916 

Perlakuan
------------------------------ Efisiensi Serapan hara/RE (%) -----------------------------

N P K Mg
P1 14,31 a 2,07 a 12,40 a 56,40 a
P2 12,12 a 1,46 a 10,72 a 47,08 a
P3 13,24 a 2,04 a 12,20 a 47,59 a

Rata-rata 13,22 1,86 11,77 50,36
------------------------------ PE (gram BK/gram hara diserap) --------------------------

P1 101,38 a 1.158,3 ab 78,79 a 490,27 a
P2 100,08 a 1.339,9 a 70,92 ab 480,69 a
P3 92,81 a 1.008,4 b 67,56 b 496,45 a

Rerata 98,10 1.168,8 72,42 289,14
--------------------------- AE (gram BK/gram hara diaplikasi) --------------------------

P1 14,50 a 23,96 a 9,67 a 275,58 a
P2 12,91 a 18,95 a 7,65 a 217,97 a
P3 11,47a 20.24 a 8,16 a 222,78 a

Rerata 12,69 20,97 8,46 241,11

Efisiensi Serapan Hara (RE), Efisiensi Fisiologis (PE) dan Efisiensi 
Agronomis (AE) pada beberapa jenis pupuk di Pembibitan kelapa sawit

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji jarak Duncan pada 
selang kepercayaan 95%

P1 = Majemuk briket; P2 = Majemuk granule; P3 = Tunggal lengkap



Since 1916 Penutup 

 Identifikasi sifat-sifat (karakteristik) lahan marjinal merupakan tahapan
penting untuk mengenali faktor-faktor pembatasnya untuk tanaman kelapa
sawit, dasar penentuan pengelolaan secara tepat (spesifik lokasi).

 Pengelolaan spesifik lokasi merupakan kunci untuk meningkatkan
produktivitas lahan marjinal, bagian utama dari penerapan Best Management
Practices.

 Berkembang pesatnya teknologi pupuk saat ini membuka peluang dalam 
pemanfaatan lahan marjinal untuk tanaman kelapa sawit. 

 Dunia akan semakin membutuhkan kelapa sawit sebagai sumber minyak 
nabati, oleh sebab itu mari kita jaga keberlanjutan industri kelapa sawit 
Indonesia.



KAMI ADA UNTUK KELAPA 
SAWIT INDONESIA

Since 1916 

Terima kasih


