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PENDAHULUAN
“Lahan yang memiliki mutu rendah
karena mempunyai faktor
pembatas untuk tujuan tertentu”
(Ezekiel, 2005)

Lahan basah berupa lahan gambut,
dan rawa pasang surut seluas 24
juta hektar, lahan kering berupa
tanah Ultisol 47,5 juta hektar dan
Oxisol 18 juta hektar
(Suprapto, 2002)

LAHAN MARGINAL SAWIT
Analisis kesesuaian lahan
Kelas kesesuaian dibagi menjadi 4, yaitu

S1 (sangat sesuai), S2 (sesuai)
S3 (sesuai marginal) dan N (tidak sesuai)
Gambut  Ketebalan, retensi hara, ketersediaan oksigen
dan toxisitas
Pasang surut  Retansi hara, toxisitas, ketersediaan oksigen
dan bahaya sulfidik
Undulating  Bahaya erosi, retansi hara dan media
perakaran
Pasiran  Media perakaran, retensi hara dan sodisitas

karakteristik
lahan
Temperatur (tc)
Temperatur rerata
(°C)
Ketersediaan air
Curah (wa)
hujan (mm)
Lama bulan kering
Ketersediaan
(bln)
oksigen (oa)
Drainase
Media perakaran
Tekstur
(rc)
Bahan kasar (%)
Kedalaman tanah
Gambut:
(cm)
Ketebalan (cm)
Ketebalan (cm), jika
sisipan bahan
ada mineral/
pengkayaan Kematangan

Retensi hara (nr)
KTK liat (cmol)
Kejenuhan basa (%)
pH H2O
C-organik (%)
Toksisitas (xc)
Salinitas (dS/m)
Sodisitas (xn)
Alkalinitas/ESP (%)
Bahaya sulfidik
Kedalaman
(xs) sulfidik
Bahaya(cm)
erosi (eh)
Lereng (%)
Bahaya erosi
Bahaya banjir (fh)
Genangan
Penyiapan lahan
Batuan di
permukaan
(lp)
Singkapan
(%) batuan
(%)

Kelas kesesuaian lahan
S1

S2

S3

N

25 - 28

22 - 25
28 - 32

20 - 22
32 - 35

< 20
> 35

1.700 - 2.500
< 2

1.450 - 1.700
2.500 - 3.500
03-Feb

1.250 - 1.450
3.500 - 4.000
04-Mar

< 1.250
> 4.000
> 4

baik, sedang

agak terhambat

terhambat,
agak cepat

sangat terhambat,
cepat

halus, agak
halus,
< sedang
15
> 100

15 - 35
75 - 100

agak kasar
35 - 55
50 - 75

kasar
> 55
< 50

< 60

60 - 140

140 - 200

> 200

< 140
saprik+

140 - 200
saprik,
hemik+

200 - 400
hemik,
fibrik+

> 400
fibrik

> 16
> 20
5,0 - 6,5

-

-

> 0,8

≤ 16
≤ 20
4,2 - 5,0
6,5 - 7,0
≤ 0,8

< 2

2 - 3

3 - 4

> 4

-

-

-

-

> 125

100 - 125

60 - 100

< 60

< 8
sangat rendah

8 - 16
rendah - sedang

16 - 30
berat

> 30
sangat berat

F0

F1

F2

> F2

< 5
< 5

5 - 15
5 - 15

15 - 40
15 - 25

> 40
> 25

< 4,2
> 7,0

LAHAN GAMBUT
KARAKTERISTIK
– mempunyai material seperti spon dengan ciri
koloid yang dapat menahan sejumlah besar air
– hidrofobik  sulit untuk dibasahi kembali
– Walaupun KPK gambut tinggi, namun daya
pegangnya rendah terhadap kation
– kandungan hara yang rendah serta kemasaman
yang tinggi
– kandungan P sangat rendah

SOLUSI
• Menaikkan tingkat keasaman tanah sampai
dengan pH 5 (Salampak, 1999; Sabiham et al, 1997).
– Kisaran ini sudah cukup aman karena gambut tidak memiliki
potensi Al yang beracun.

• Kandungan hara gambut yang sangat rendah
perlu ditingkatkan dengan pemupukan
• Daya pegang yang rendah terhadap kation
pada tanah gambut perlu diantisipasi dengan
penggunaan pupuk slow release
• Pemupukan unsur mikro sangat diperlukan.

PASANG SURUT
KARAKTERISTIK
– Penggenangan dan pengeringan dengan periode
tertentu horison tereduksi berwarna kelabukebiruan
– Lapisan pirit yang teroksidadi  pH <3
– Adsorpsi K meningkat saat pasang, namun
ketersediaan K untuk tanaman cenderung
menurun saat surut (Scheffer dan Schachtschabel, 1989).
– Pengeringan tanah juga merangsang pelepasan N
dan K tersedia, namun pelepasan P tidak
terpengaruh. Sebaliknya, P yang dapat diekstraksi
meningkat pada pembasahan tanah (Venterink. 2002).

– Penambahan Sulfat pada saat pembasahan dapat
menekan pencucian N (Scheffer dan Schachtschabel, 1989).
– Upaya dalam menekan reaktifitas pupuk terhadap
tingkat kelarutannya dapat diatasi dengan
penggunaan pupuk model briket. Pupuk ini secara
fisik mempunyai luas permukaan yang lebih
rendah dibandingkan skala berat.
– Rekayasa hidrologi untuk tetap menjaga tanah
dalam kondisi kecukupan lengas akan sangat
menekan adanya pencucian serta kehilangan hara

UNDULATING
– Runoff lebih tinggi dibandingkan infiltrasi  Potensi
erosi tinggi  leaching tinggi  degradasi
kesuburan tanah lebih intensif
– Abimanyu (1999) lahan sawit Jambi dengan
intensitas 2.500 mm per tahun jenis tanah
Inceptisol, terdapat endapan erosi setara dengan 22
– 48 ton dalam satu hektar luas lahan. kandungan N
senilai 0.08% maka terdapat 1,76 – 3,84 ton hilang
akibat kejadian erosi.

– Wargersoun (2001), produktivitas sawit delta lebih
tinggi dengan rerata 17 – 28% dibandingkan daerah
undulating.

– Penggunaan pupuk slow release akan membantu
proses pelepasan hara secara simultan, hal ini sangat
berpengaruh terhadap tingkat leacing yang akan
terjadi pada saat kejadian hujan.
– Pemupukan diaplikasikan dengan cara dibenamkan
dalam tanah.
– Konservasi lahan  tanaman penutup tanah sangat
diperlukan pada saat pembukaan lahan sampai
dengan tajuk tanaman mampu menutupi sebagian
besar permukaan lahan.

– Daya ikat air sangat rendah Permeabilitas dan
infiltrasi sangat cepat,
– Kesuburan tanah rendah  bahan primer dan
Leaching intensif
– Kandungan bahan organik rendah Kapasitas
tukar kation rendah
– Shepherd (2008) melakukan simulasi dengan
menggunakan lysimeter pada tanah pasiran dan
lempung menunjukkan hasil bahwa pencucian
yang terjadi pada tanah pasiran 30 – 68% lebih
tinggi.

– Penambahan bahan organik pada lahan pasiran sangat
diperlukan. Asam-asam organik artificial seperti asam
humat fulvat juga dapat diberikan pada lahan ini guna
mengikatkan nilai harkat dari kesuburan tanah. Selain
itu, asam organik artificial dapat berfungsi dalam
mengontrol kelarutan Al dan meningkatkan
ketersediaan P apabila diberikan secara terus menerus
(Suharta, 2007)

– Pemupukan dengan hara makro dan mikro dengan
teknologi slow release.
– Pencucian Ca yang cukup intensif pada tanah pasiran
memerlukan perhatian yang khusus Mauteveira dkk (2002)

PENGELOLAAN LAHAN MARGINAL BERBASIS
REKAYASA PUPUK DAN NUTRISI KEBUTUHAN SAWIT
• Salah satu faktor pembatas utama adalah kandungan unsur
makro maupun mikro yang relatif rendah.
• kemampuan mengikat nutrisi tanah rendah akibat leaching
 efisiensi pupuk mengacu kepada pilar kunci kaidah
pemupukan, melalui tepat; jenis, dosis, cara, waktu dan
frekuensi.
• konsep kunci kaidah pemupukan tersebut sesungguhnya
dapat dirangkum kedalam rekayasa formulasi pupuk

Formulasi Komposisi
– Konsep formulasi komposisi berdasarkan kebutuhan
tanaman dan ketersediaan hara tanah akan menekan
pengaruh hara yang berlebihan terkandung dalam
pupuk yang mudah hilang karena terbawa run off atau
tercucikan.
– Penambahan unsur hara yang selama ini kurang
diperhatikan, namun sesungguhnya memiliki fungsi
yang dapat berkontribusi nyata terhadap perbaikan
kualitas produksi misalnya penambahan hara mikro
secara lengkap terdiri dari unsur Cu, Zn, Fe, B dan Si.

Formulasi Bentuk Pupuk
– Formulasi sifat fisik pupuk padatan diarahkan pada
bentuk, ukuran partikel dan kemasifan permukaan
butiran  pengendali sifat pupuk slow release.
– Pupuk dengan sizing yang lebih besar mampu
mengendalikan ketersediaan hara lebih efektif dengan
mengurangi kehilangan oleh pencucian (tanah
pasiran), run off (lahan undulating), dinamika air naik
turun secara vertikal (tanah gambut) dan lahan
tergenang serta limpasan air pada periode waktu
tertentu (lahan pasang surut).

Formulasi Kecepatan Kelarutan
Pupuk
– Kecepatan pelarutan pupuk sering menjadi
sasaran utama dalam rekayasa formulasi sifat fisik
pupuk  berkaitan dengan kemampuan pupuk
dalam menyediaakan bagi tanaman.
– Rekayasa formulasi kecepatan pelarutan pupuk
dapat dilakukan melalui mekanisme kimia, fisika
dan penggabungan diantara kedua mekanisme
tersebut.

“Formulasi pupuk yang tepat dapat
memaksimalkan efektifitas dan efisiensi
pemupukan di lahan marginal”
– Rekayasa komposisi kandungan hara sesuai kebutuhan
tanaman yang  menekan kehilangan hara asal pupuk
di lahan pertanian
– Memiliki mekanisme pelepasan unsur hara sesuai
kebutuhan dan karakteristik tanah  peningkatan
efisiensi serapan maupun efisiensi biaya
– dilengkapi nutrisi yang mampu mendorong peran
metabolisme tanaman menjadi lebih baik, sehingga akan
mampu meningkatkan kualitas produksi tanaman

PENGGUNAAN NPK PALMO DI
LAHAN MARGINAL UNTUK SAWIT
No

Lokasi

1
2
3
4
4
5

Kalimantan tengah
Kalimantan tengah
Kalimantan tengah
Kalimantan tengah
Sumatra Utara
Kalimantan timur

Jenis lahan
Kontrol
marginal
9.6
Gambut
7.5
Gambut
6.4
Gambut
7.2
Gambut
28.7
Pasiran
7.2
Undulating

NPK
Palmo

Peningkatan

14.4
10.3
8.6
9.2
30.7
9.4

50.0
37.3
34.4
27.8
7.0
30.1

(%)

Sumber data: data koleksi tim PT Saraswanti Anugerah Makmur

Hasil penggunaan pupuk NPK Palmo
dibandingkaan dengan kontrol
menunjukkan adanya peningkatan hasil
berkisar antara 7 – 50 % dibandingkan
dengan kontrol.

• Peningkatan produktivitas tersebut tidak lepas dari karakter
pupuk NPK Palmo yang bersifat slow release dengan
formulasi komposisi hara yang dapat disesuaikan dengan
kebutuhan pada lahan yang spesifik.
• Sifat slow release akan membantu proses pelepasan unsur
hara lebih terkendali sehingga tidak mudah leaching dari
area perkaran tanaman.
• Formulasi komposisi yang spesifik sangat berguna untuk
menyediakan hara sesuai dengan kebutuhan tanaman pada
lokasi tertentu.
• Kedua hal tersebut sangat berperan dalam peningkatan
efektivitas pemupukan untuk budidaya tanaman sawit.

KESIMPULAN
• Tanah marginal untuk sawit berdasarkan faktor pembatasnya
secara umum terbagi atas lahan pasang surut, lahan gambut,
lahan bertekstur pasiran dan lahan undulating (bergelombang).
• Faktor penghambat tersebut mengerucut pada rendahnya
kemampuan tanah untuk menyediakan unsur hara bagi
tanaman termasuk sawit.
• Pemilihan pupuk slow release dapat meningkatkan efektivitas
pemupukan lahan marginal.
• Penggunakan pupuk NPK berteknologi slow realease dengan
merk dagang “NPK PALMO” terbukti mampu meningkatkan
produktivitas sawit di lahan marginal.
• Peningkatan yang terjadi setelah aplikasi pupuk Palmo berkisar
antara 7 – 50% dibandingkan dengan penggunaan pupuk
tunggal.

