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ABSTRAK 

A. Reski Amelia Hidayah (G 111 13 059). Pemupukan dan penentuan dosis 

pupuk spesifik lokasi pada plasma perkebunan kelapa sawit (Elaeis guineensis 

Jacq.) di perkebunan pt unit PTPN Perkebunan XIV Luwu Timur (BURAU). 

Dibimbing oleh Laode Asrul dan Hari Iswoyo. 

Pemupukan pada budidaya kelapa sawit merupakan pekerjaan penambahan unsur 

hara secara efektif dan berimbang yang diberikan secara langsung ke tanaman 

maupun tidak langsung ke dalam tanah untuk mempertahankan kesuburan dengan 

tujuan untuk mencapai produksi Tandan Buah Segar (TBS) dan kualitas minyak 

yang optimal sesuai potensi tanaman. Pemupukan Hara Spesifik Lokasi (PHSL) 

merupakan sebuah aplikasi pembuat rekomendasi pemupukan dalam 

memudahkan petani untuk menentukan dosis pupuk sesuai dengan kondisi lahan 

yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui perbedaan 

budidaya yang dilakukan oleh perkebunan inti dan perkebunan plasma, dan 

mengetahui dosis pemupukan yang dilakukan oleh kebun inti dan kebun plasma 

telah sesuai dengan rekomendasi kebutuhan hara spesifik lokasi. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa dosis pemupukan yang harus ditambahkan pada kebun 

inti berdasarkan aplikasi PHSL adalah 29 kg/Ha Urea, 11 kg/Ha Phonska, dan 35 

kg/Ha KCl, dan pada kebun plasma yang harus di tambahkan berdasarkan hasil 

aplikasi PHSL adalah 29 kg/Ha Urea, 3 kg/Ha Phonska, dan 33 kg/Ha KCl. Dosis 

pupuk yang diberikan oleh petani disesuaikan berdasarkan hasil analisis tanah. 

Berdasarkan sistem informasi PHSL rendahnya produktivitas tanaman Kelapa 

Sawit di pengaruhi rendahnya penambahan hara akibat kegiatan pemupukan yang 

tidak dilakukan sesuai rekomendasi. Status kecukupan hara dapat ditentukan 

dengan Teknologi Sistem Informasi PHSL dalam penambahan unsur N, P, K, 

dalam pertanaman Kelapa Sawit sesuai dengan lokasi pertanaman untuk mencapai 

produksi optimum.  

 

Kata Kunci: Manajemen Pemupukan, Aplikasi PHSL, Pupuk urea phonsa KCl 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman sawit (Elaeis guineensis Jaqc.) adalah salah satu komoditi 

tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa Negara non-migas. 

Prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdangan minyak nabati dunia 

telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu perkembangan areal 

perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit juga memiliki arti penting karena mampu 

menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat dan sebagai sumber perolehan 

devisa non-migas bagi Indonesia. 

Indonesia menempati posisi teratas dalam menempati luas areal dan 

produksi minyak sawit dunia yang mencapai 8,9 juta hektar dengan 6,5 juta hektar 

berupa tanaman menghasilkan (TM). Produksi tanaman kelapa sawit tanaman 

menghasilkan (TM)  mencapai 32 juta ton (Direktorat Jendral Perkebunan, 2015). 

Salah satu wilayah pengembangan di Indonesia adalah Sulawesi Selatan. 

Provinsi Sulawesi Selatan  dengan luas total ±624.825.400 Ha, dan memiliki areal 

seluas ±80.928 Ha yang berpotensi untuk pengembangan komoditi kelapa sawit. 

Kelapa sawit yang dikembangkan oleh perkebunan kelapa sawit (PKS) Luwu 

Timur merupakan salah satu unit usaha PT. PN XIV yang dikelola dalam bentuk 

kebun inti dan kebun plasma. Dalam melaksanakan kegiatan PKS  dibagi atas dua 

wilayah. Wilayah barat  terdiri atas Afdeling Burau Barat, Afdeling Jalajja 3, dan 

Afdeling Kapunna, sedangkan wilayah timur terdiri atas Afdeling Lewonu, 

Afdeling Tarengge, Afdeling Tomoni dan Afdeling Badoyo. Afdeling Jalajja 3 
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(dengan titik koordinat 120𝑜42′64" LU -02𝑜34′87"LS) dan Afdeling Lewonu 

(dengan titik koordinat 120𝑜45′21" LU -02𝑜35′69"LS) memiliki lingkungan 

tumbuh yang relatif sama, daerah pengembangannya memiliki total luas 704 Ha 

dengan masing-masing luasan 290 Ha (Anonim, 2005). 

Produksi kelapa sawit Indonesia terutama yang di hasilkan oleh PT. PN XIV  

Unit 1 Burau, untuk perkebunan Inti sejak tahun 1993-2006 tidak memperlihatkan 

produksi yang tetap. Sedangkan untuk perkebunan plasma mengalami penurunan 

sejak 1993-2006. Hal ini disebabkan karena tidak terlaksananya aspek agronomi 

dalam hal pemeliharaan tanaman menghasilkan diantaranya pemupukan, 

pemangkasan, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit sesuai rekomendasi 

di PT. PN XIV (Anonim, 2006). 

Budidaya suatu tanaman sangat tergantung kepada kultivar tanaman yang 

ditanam serta agroekologis (lingkungan tempat tumbuh) dan pengelolaan 

budidaya yang dilakukan oleh petani. Untuk mengembangkan suatu komoditas 

tanaman, yang harus dilakukan adalah mengetahui persyaratan tumbuh dari 

komoditas yang akan dikembangkan kemudian mencari wilayah yang mempunyai 

kondisi agrokeologis yang sesuai dengan tempat tumbuh. 

Dalam mencapai produksi tandan buah segar (TBS) yang tinggi diperlukan 

kondisi tanah yang subur. Kesuburan tanah erat hubungannya dengan kemampuan 

tanah dalam menyediakan unsur hara secara terus menerus bagi pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman kelapa sawit yang sangat terbatas. 

Kesetimbangan jumlah unsur hara di dalam tanah sangat mempengaruhi 

ketersediaan dan serapan unsur hara oleh tanaman. Tanaman kelapa sawit 
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merupakan salah satu tanaman tahunan yang sangat membutuhkan unsur hara 

dalam jumlah besar untuk pertumbuhan vegetatifnya. Pada saat tanaman 

menghasilkan (TM), unsur hara di serap oleh tanaman selain untuk pertumbuhan 

vegetatif juga pertumbuhan generatif (TBS). Unsur hara makro (N, P, K, S, Ca 

dan Mg) dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar yang kandungan kritisnya 

antara 2-30 g/kg berat kering tanaman. Unsur hara makro tersebut terdiri dari 

unsur hara utama (N,P,K) dan unsur hara sekunder (S,Ca,Mg). Unsur hara utama 

diberikan dalam bentuk pupuk pada seluruh jenis tanaman dan seluruh jenis tanah. 

Sementara unsur hara sekunder hanya diberikan pada beberapa jenis tanaman dan 

pada jenis tanah tertentu (Pahan, 2011) 

Pemupukan pada budidaya kelapa sawit merupakan kegiatan usaha 

penambahan unsur hara secara efektif dan berimbang yang diberikan secara 

langsung pada tanaman maupun tidak langsung ke dalam tanah untuk 

mempertahankan kesuburan dengan tujuan untuk mencapai produksi tandan buah 

segar (TBS) dan kualitas minyak yang optimal sesuai potensi tanaman. 

Kekurangan salah satu unsur hara akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan 

vegetatif, penurunan produktivitas tanaman, serta penurunan ketahanan terhadap 

hama dan penyakit. Menurut Sutarta dan Winarna (2003) pemupukan merupakan 

suatu upaya untuk menyediakan unsur hara yang cukup guna mendorong 

pertumbuhan vegetatif yang sehat dan produksi TBS hingga mencapai 

produktivitas maksimun. Namun, pengelolah pemupukan pada kelapa sawit 

sampai saat ini masih dihadapkan kepada berbagai hambatan, antara lain saat 
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pengadaan pupuk yang tidak tepat waktu yang berakibat langsung terhadap 

keterlambatan aplikasi pupuk dilapangan. 

Pemupukan pada perkebunan kelapa sawit dapat dibagi menjadi dua yaitu,  

pemupukan pada tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman 

menghasilkan (TM). Perbedaan pemupukan ini didasarkan pada tujuan 

pemupukannya. Pemupukan pada TBM lebih ditujukan untuk memacu 

pertumbuhan vegetatifnya, sedangkan pemupukan pada TM ditujukan untuk  

mendukung pertumbuhan generatif. Secara umum pemupukan bermanfaat  

menyediakan unsur hara di dalam tanah sehingga kebutuhan tanaman terpenuhi 

dan produksi yang maksimal dapat tercapai (Qomar, 2010). 

Pemupukan dapat meningkatkan kesuburan tanah yang menyebabkan 

tingkat produksi tanaman menjadi relatif stabil (Pahan, 2010). Selain itu, 

pemupukan sangat bermanfaat dalam melengkapi persediaan unsur hara di dalam 

tanah sehingga kebutuhan tanaman terpenuhi. Pemberian pupuk dilakukan dua 

kali setahun, yaitu pada awal musim hujan dan akhir musim hujan. Dosis pupuk 

ditentukan berdasarkan umur tanaman, jenis tanah, kondisi penutup tanah, kondisi 

visual tanaman. Waktu pemupukan ditentukan berdasarkan jadwal umur tanaman. 

Peningkatkan produktivitas tanaman dapat dilakukan dengan pemupukan yang 

efektif dan efisien dalam manajemen pemupukan. Setiap perkebunan sawit 

memiliki cara atau teknik memupuk yang berbeda-beda. Hal ini dikarenkan 

perbedaan lahan dan kebijakan perkebunan yang berbeda sehingga teknik-teknik 

yang diterapkan tidak sama. 
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 Adiwiganda (2005) menyatakan bahwa hambatan aplikasi pupuk akibat  

proses pengadaan misalnya hambatan trasportasi pupuk dapat meningkatkan biaya 

pengadaan sebesar 20-40%, selain itu kehilangan pupuk saat proses pengangkutan 

dan pengeceran dilapangan, pupuk tidak diaplikasi sesuai dengan dosis per pokok, 

serta alat yang digunakan tidak tepat dapat menyebabkan produktivitas kelapa 

sawit menurun. Dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit, 

diperlukan penggunaan pupuk secara efektif dan efisien dalam manajemen 

pemupukan. Manejemen pemupukan harus dibuat sebaik mungkin karena 

berkaitan dengan biaya, material pupuk dan tenaga kerja yang jumlahnya relatif 

besar. Biaya pemupukan di perkebunan kelapa sawit tergolong tinggi, yaitu 

sekitar 30% dari total biaya produksi atau sekita 40-60% dari total pemiliharaan 

(Rahutomo et al, 2006). 

 Pada prinsipnya, pemupukan spesifik lokasi harus memperhatikan 

manajemen pemupukan yang merupakan pengelolaan sumber daya secara efektif 

untuk mencapai proses pemupukan yang telah ditentukan. Tujuan manajemen 

pemupukan spesifik lokasi adalah menjamin kelancaran pengadaan dan pelaksaan 

pemupukan untuk mencapai pemupukan yang efisien dan efektif, memenuhi 

prinsip enam tepat, yaitu; tepat waktu, dosis, cara, jenis, tempat, dan tepat 

pengawasan (Simatupang dan suwarto, 2010). 

Informasi yang di butuhkan dalam pembuatan pengaplikasian pemupukan 

spesifik lokasi (PHSL) yaitu data analisis tanah, data analisis jaringan tanaman, 

dan survey questioner adapun alur program pemupukan hara spesifik lokasi yaitu 

mengikuti prosedur operasional baku atau best manajemen practices.    
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 Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

pemupukan dan penentuan dosis pupuk spesifik pada plasma perkebunan kelapa 

sawit di perkebunan PT Unit PTPN perkebunan XIV Luwu Timur (Burau). 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah ada perbedaan tindakan budidaya khususnya pemupukan antara yang 

di lakukan di perkebunan inti dan pada perkebunan plasma ? 

2. Apakah pemupukan yang dilakukan oleh kebun inti dan kebun plasma telah 

sesuai dengan rekomendasi kebutuhan hara spesifik lokasi ? 

1.3 Tujuan Kegunaan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan budidaya yang di 

lakukan oleh perkebunan inti dan perkebunan plasma, dan mengetahui dosis 

pemupukan yang dilakukan oleh kebun inti dan kebun plasma telah sesuai dengan 

rekomendasi kebutuhan hara spesifik lokasi. 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah agar bermanfaat bagi perusahaan 

untuk memperbaiki pemupukan dan mendapatkan informasi permasalahan para 

petani khususnya pemupukan yang ada di kebun inti dan kebun plasma. Dan hasil 

penelitian ini dapat menjadi sebuah model pemupukan dan penentuan dosis pupuk 

spesifik lokasi pada perkebunan kelapa sawit di PTPN XIV. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Ekologi Kelapa Sawit 

Kelapa sawit termasuk tanaman tropis yang dapat tumbuh di daerah antara 

12˚ LU dan 12˚ LS.  Curah hujan yang optimal untuk kelapa sawit adalah 

2.000―2.500 mm per tahun dengan penyebaran yang merata sepanjang tahun.  

Lama penyinaran matahari yang optimum antara 5―7 jam per hari, dan suhu 

optimum berkisar 24˚―38˚ C.  Ketinggian tempat yang cocok untuk kelapa sawit 

adalah 0—400 meter di atas permukaan (Sukamto, 2008).  

Keadaan iklim yang paling banyak diamati adalah curah hujan.  Sedangkan 

data lainnya sangat sedikit diamati karena dianggap tidak jauh berbeda dan masih 

sesuai dengan tanaman kelapa sawit. Defisit air yang tinggi menyebabkan 

produksi turun drastis dan baru normal pada tahun ketiga dan keempat karena 

merusak perkembangan bunga sebelum anthesis dan pada bunga yang telah 

anthesis kegagalan matang tandan. Gangguan terberat dapat menyebabkan patah 

pucuk dan mati.  Kecepatan angin 5―6 km/jam sangat baik untuk membantu 

proses penyerbukan. Angin yang terlalu kencang akan menyebabkan tanaman 

baru doyong atau miring (PTPN III, 2003).   

Menurut Pahan (2008), lahan adalah matriks tempat tanaman berada. Tanpa 

lahan, tanaman kelapa sawit tidak akan ekonomis untuk diusahakan secara 

komersial. Lahan yang optimal untuk kelapa sawit harus mengacu pada tiga faktor 

yaitu lingkungan, sifat fisik lahan dan sifat kimia tanah atau kesuburan tanah.  
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Kelapa sawit dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah.  Jenis tanah yang baik 

adalah latosol, podsolik merah kuning (PMK) dan alluvial yang kadang-kadang 

meliputi pula tanah gambut, dataran pantai, muara sungai.  Sifat-sifat fisik dan 

kimia tanah yang harus dipenuhi untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang 

optimal adalah drainase baik, permukaan air tanah yang cukup dalam, solum 

cukup dalam dan tidak berbatu (Tim Penulis PS, 1999). 

Derajat keasaman (pH) tanah sangat terkait dengan ketersediaan hara yang 

diserap oleh akar. Kelapa sawit dapat tumbuh pada pH 4.0-6.0, tetapi pH 

optimumnya berada antara 5.0-5.6. Tanah ber-pH rendah dapat di tingkatkan 

dengan cara pengapuran. Tanah tersebut biasanya dijumpai pada daerah pasang 

surut terutama tanah gambut (Lubis, 1992). 

2.2 Pemeliharaan  Tanaman Kelapa Sawit 

Pemupukan pada budidaya kelapa sawit merupakan pekerjaan penambahan 

unsur hara secara efektif dan berimbang yang diberikan secara langsung 

ketanaman maupun tidak langsung kedalam tanah untuk mempertahankan 

kesuburan dengan tujuan untuk mencapai produksi tandan buah segar (TBS) dan 

kualitas minyak yang optimal sesuai potensi tanaman. Kekurangan salah satu 

unsur hara akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan vegetatif, penurunan 

produktivitas tanaman, serta ketidaktahanan terhadap hama dan penyakit. Menurut 

Sutarta dan Winarna (2003) pemupukan merupakan suatu upaya untuk 

menyediakan unsur hara yang cukup guna mendorong pertumbuhan vegetatif 

yang sehat dan produksi TBS hingga menyapai produktivitas maksimun. Namun, 

pengelola pemupukan pada kelapa sawit sampai saat ini masih di hadapkan 
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kepada berbagai hambatan, antara lain saat pengadaan pupuk yang tidak tepat 

waktu yang berakibat langsung terhadap keterlambatan aplikasi pupuk dilapangan. 

Budidaya kelapa sawit meliputi beberapa tahapan kegiatan yaitu persiapan 

areal, pembibitan, penanaman, sensus, pokok, penyulaman, pemupukan, 

pengendalian hama dan penyakit tanaman (HPT),  pengendalian  gulma,  kastrasi, 

penunasan, pemanenan, dan pemanfaatan limbah. Salah satu dari kegiatan 

pemeliharaan yang memerlukan perhatian intensif yaitu pemupukan. Hal tersebut 

karena biaya pemupukan tergolong tinggi, kurang lebih 30% dari total biaya  

produksi atau 40–60 % dari biaya pemeliharaan sehingga menuntut pihak praktisi 

perkebunan untuk secara tepat menentukan jenis dan kualitas pupuk yang akan 

digunakan dan mengelolanya mulai dari pengadaan hingga aplikasinya di  

lapangan baik secara teknis (Sutarta, Winarna, Darmosarkoro, 2003). 

Praktik pemupukan memberikan kontribusi yang sangat luas dalam 

meningkatkan produksi dan kualitas produk yang dihasilkan. Salah satu efek 

pupuk yang bermanfaat yaitu meningkatkan kesuburan tanah yang menyebabkan 

tingkat produktivitas tanaman menjadi relatif stabil serta meningkatkan daya tahan 

tanaman terhadap serangan penyakit dan pengaruh iklim yang tidak 

menguntungkan. Selain itu, pemupukan bermanfaat melengkapi persediaan unsur 

hara di dalam tanah sehingga kebutuhan tanaman terpenuhi dan pada akhirnya 

tercapai daya hasil (produktivitas) yang maksimal. Pupuk juga menggantikan 

unsur hara yang hilang karena pencucian dan terangkut melalui hasil panen (TBS) 

serta memperbaiki kondisi yang tidak menguntungkan atau mempertahankan 

kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit. 
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Persiapan pemupukan terbagi menjadi tiga yaitu persiapan pupuk, organisasi 

penguntilan dan persiapan lapangan. Karung bekas (bekas pembungkus pupuk) 

dikumpulkan oleh tim pengecer dan disusun di tempat untilan. Selanjutnya, 

karung tersebut diserahkan ke kantor afdeling guna memastikan  jumlah  untilan 

yang  dibawa  ke  lapangan  sekaligus  mengecek  apakah  seluruh  pupuk  sudah  

ditabur dan tidak ada yang hilang (Pahan, 2008). Terdapat aspek manajerial 

pemupukan tanaman kelapa sawit yang perlu diperhatikan yaitu, perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (Pahan, 2008). 

Efisiensi merupakan nisbah antara hara yang dapat diserap tanaman dengan 

hara yang diberikan. Makin banyak hara yang dapat diserap dari pupuk yang 

diberikan tersebut, maka nilai efisiensi penyerapan semakin tinggi. Nilai efisiensi 

serapan hara secara umum adalah untuk N = 40-60% , P = 15-20% dan K = 40-

60%. Hara yang tidak dapat diserap oleh tanaman dapat disebabkan  hilang karena 

terlindi, menguap, terbawa air limpasan dan erosi, tersemat, diambil oleh 

mikrobia, atau mengendap di dalam tanah (Zhang et al., 2009) 

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penyerapan antara 

lain: pupuk diberikan secara tepat (dosis, bentuk, waktu, cara). Penggunaan pupuk 

anorganik bersama-sama dengan pupuk organik dilaporkan mampu meningkatkan 

efisiensi serapan hara. Pupuk yang dibuat lepas terkendali (controlled released 

fertilizer) atau lepas lambat (slow released fertilizer) dimaksudkan untuk melepas 

hara sesuai dengan kebutuhan tanaman (Zhang et al., 2009). 

Jenis pupuk yang umum digunakan dalam perkebunan kelapa sawit adalah 

pupuk anorganik dan pupuk organik. Dalam aplikasi di lapangan diperlukan 



11 
 

rekomendasi pemupukan yang baik agar biaya pupuk yang mahal dapat 

memberikan keuntungan tinggi baik melalui peningkatan produksi maupun 

penggunaan pupuk yang lebih efektif dan efisien. Pemupukan kelapa sawit 

memerlukan beberapa pertimbangan yaitu hasil analisa tanah, hasil analisa daun, 

gejala defisiensi hara dan kondisi di lapangan, produktivitas kelapa sawit, kondisi 

iklim ( Sugiyono et al, 2005) 

Sebagian besar areal tanaman kelapa sawit di Indonesia dikembangkan di 

tanah mineral yang terdiri atas berbagai jenis tanah. Setiap jenis tanah mempunyai 

tingkat kesuburan yang berbeda baik fisik maupun kimia, yang merupakan faktor 

penting dalam menentukan produktivitas kelapa sawit (Sukarji et al., 2000). 

Analisis tanah mempunyai peranan yang sangat penting untuk menentukan jenis 

dan dosis pupuk. Berdasarkan analisis tanah tersebut dapat diketahui sifat kimia 

yang menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Perbaikan 

kesuburan tanah atau status tanah ke tingkat cukup dan berimbang, serta bebas 

dari unsur yang bersifat racun seperti Al akan memberikan peluang tercapainya 

produksi kelapa sawit yang tinggi (Sugiyono et al, 2005). 

Kandungan hara (di dalam jaringan) tanaman memberikan informasi tentang 

status hara tanaman. Dengan melihat status hara tersebut diperoleh gambaran 

jumlah pupuk yang harus ditambahkan di masa yang akan datang umumnya dalam 

periode 1 tahun. Umumnya, dibuat berdasarkan pada kandungan hara di dalam 

daun dan membandingkannya dengan konsentrasi hara yang kritis / nilai kritis 

atau dengan metode yang lebih canggih, misalnya dengan mempertimbangkan 

kandungan hara yang aktif (mobil) seperti pada unsur Ca dan Fe. Selain itu, dapat 
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juga digunakan rasio hara kompleks dan hara sederhana. Pada nilai kritis 

kandungan hara, biasanya tingkat produksi yang diharapkan berkisar 80- 100 % 

dari potensi produksi yang sebenarnya. Analisis daun dapat memberikan 

informasi tentang ketidakseimbangan hara (Pahan, 2011).  

Analisis daun sangat tepat dilaksanakan pada tanaman kelapa sawit karena 

tanaman kelapa sawit memproduksi daun dan tandan sepanjang tahun secara 

teratur sehingga memudahkan tim pengambil daun untuk pengumpulan daun pada 

umur fisiologis tertentu (IOPRI, 2007).  

Menurut penelitian sebelumnya, pemberian pupuk K cenderung menurunkan 

kadar Mg di dalam daun, namun secara statistik tidak berbeda nyata. Kadar hara 

Mg daun kelapa sawit pada tanah gambut tergolong tinggi berkisar 0,49-0,53% 

Mg, sedangkan kadar hara Mg daun pada tanah mineral hanya sekitar 0,25 % Mg 

(Sugiyono et al., 2005) 

Tempat penyebaran pupuk adalah tempat dimana pupuk dapat ditaburkan. 

Ada yang di dalam bokoran di tempat yang bersih dari gulma, ada juga yang 

ditempatkan di luar bokoran dimana gulma lunak masih dapat tumbuh. Sebelum 

kegiatan pemupukan dilakukan pencampuran pupuk, apabila ada jenis pupuk yang 

tidak boleh dicampur maka tempat penaburannya harus dipisahkan atau paling 

tidak ada jarak sekitar 12 hari antara aplikasi pupuk yang satu dengan pupuk 

lainnya.  

 Tempat penyebaran pupuk pada tanaman belum menghasilkan (TBM) 

dengan umur 1 bulan sampai pelepah menutupi bokoran adalah seluruh tempat di 

bokoran, kecuali Rock Phosphate yang harus ditaburkan di luar bokoran, di atas 
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penutup tanah. Cara tersebut juga dilakukan pada TBM yang pelepahnya sudah 

melewati bokoran. Sedangkan tempat penaburan pupuk pada tanaman yang sudah 

menghasilkan (TM) dibedakan berdasarkan sifat masing-masing pupuk yaitu:  

(a) nitrogen sebaiknya ditaburkan antara batang tanaman sampai ujung bokoran, 

(b) P2O2dan MgO (Phosphate dan magnesium) ditaburkan sekitar 25 cm dari 

tanaman sampai ujung bokoran. Namun, apabila Rock phosphate yang digunakan, 

maka tempat penaburan pupuk adalah di gawangan di pinggir rumpukan pelepah 

dan di atas gulma lunak yang tumbuh disana (Hakim, 2007). 

 Menurut Sastrosayono (2003), cara menempatkan pupuk akan 

mempengaruhi jumlah pupuk yang diserap akar tanaman. Penempatan pupuk juga  

berpengaruh terhadap hasil TBS (PPKS, 2003). Cara pemupukan yang 

direkomendasikan oleh PPKS berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah 

dilakukan adalah dengan cara menabur pupuk (P, K, Mg) secara merata di  

piringan pada jarak 1,5 m dari pangkal batang ke arah pinggir piringan, sedangkan  

pupuk N dianjurkan agar dibenam dalam tanah. Pada daerah piringan yang belum 

dilengkapi dengan tapal kuda, pemupukan dianjurkan dilakukan dengan cara 

dibenamkan (untuk seluruh jenis pupuk) pada beberapa lubang di sekitar pohon. 

 Menurut Adiwiganda (2007) waktu dan frekuensi pemupukan ditentukan 

oleh keadaan iklim terutama curah hujan dan hari hujan, sifat fisik tanah dan 

kondisi relief, dan proses pengadaan pupuk. Setyamidjaja (2006) menambahkan 

bahwa waktu pemberian pupuk pada TBM didasarkan kepada umur tanaman. 

Jadi, pemupukan tidak dilaksanakan pada patokan pemupukan pada awal atau 

akhir musim hujan. Pahan (2010) menyatakan bahwa manfaat pemupukan secara 



14 
 

maksimal didapat pada bulan-bulan dengan curah hujan berkisar 100-250 

mm/bulan. Pada masa ini, kondisi tanah cukup basah (tetapi belum jenuh), 

sehingga memudahkan terserapnya unsur hara oleh tanaman. 

2.2.1 Dosis Pupuk Tanaman Kelapa Sawit 

Pupuk adalah makanan (unsur hara) yang sangat dibutuhkan bagi tanaman, 

pemupukan atau pupuk yang baik harus cukup sesuai kuantitas dan kualitas yang 

diperlukan tanaman. Proses pemupukan berhubungan erat dengan petani, tetapi 

saat ini banyak petani yang mengarah ke keadaan konsumtif dan kurang peduli 

terhadap penurunan produksi kelapa sawit akibat pengelolaannya kurang optimal 

terutama pada aspek pemupukannya. Rendahnya pengetahuan petani dalam 

menginterpretasi fenomena hubungan tanah-tanaman merupakan faktor yang 

berkontribusi besar pada perubahan perilaku tersebut.  

Notohadiprawiro, (2000) menambahkan bahwa untuk mengatasi 

permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu teknologi pengolahan yang tepat dan 

efisien, salah satunya adalah dengan pemberian pupuk yang tepat. 

Untuk mengetahui dosis pupuk yang harus ditambahkan ke dalam tanah 

yaitu dengan mempertimbangkan jumlah hara yang diserap tanaman, status hara 

dalam daun, hara yang terangkut bersama hasil panen, hara yang kembali ke 

tanah, hara yang hilang dari zona perakaran, dan kemampuan tanah dalam 

menyediakan unsur hara (Siahaan et all, 2010) 

Masih banyak petani yang memupuk kelapa sawitnya memakai pupuk 

tunggal terdiri dari Urea sebagai sumber Nitrogen, SP-36 sebagai sumber Phosfat 

dan KCl sebagai sumber Kalium dengan dosis seadanya tanpa menghiraukan 
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anjuran dari perusahaan. Praktiknya rata-rata petani memupuk sawit dengan 

jumlah 1,0 kg untuk sawit muda dan 2,0 kg per pohon untuk sawit produktif, 

terdiri dari pupuk N, P dan K untuk setiap semesternya. Jumlah pupuk yang 

diberikan ini masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan oleh tanaman sawit dimana 

berdasarkan anjuran perusahaan kebutuhan sawit muda dan produktif akan pupuk 

masing-masing sebanyak 4,0 kg dan 8,0 kg/pohon/6 bulan. Kondisi tersebut 

didorong oleh beberapa diantaranya dalam memperoleh pupuk, masalah 

transportasi dan cara pemberian pupuk (Pahan, 2008). 

Dosis pupuk N,P,K dan Mg yang optimum untuk tanaman kelapa sawit 

umur 8-10 tahun pada macam tanah Typic Dystropopt adalah 3,0 kg 

urea/pohon/tahun dan 0,75 kg Kieserit/pohon/tahun (Sukarji et al., 2000). 

2.3 Pemupukan Hara Spesifik Lokasi 

Pada saat ini di Indonesia belum memiliki prosedur oprasional baku (POB) 

atau best management practices untuk rekomendasi pemupukan hara spesipik 

lokasi (PHSL) yang dibangun berdasarkan analis tanah bahkan pemupukan masih 

belum masuk kedalam salah satu faktor dari POB tersebut. Akibatnya 

rekomendasi pupuk yang ada sangat bervariasi sehingga sulit dipakai sebagai 

acuan untuk meningkatkan hasil kelapa sawit secara maksimal. Disamping itu, 

status kecukupan hara tanaman khususnya P dan K terutama di daratan rendah 

lahan kering belum tersedia, sedangkan data status tersebut sangat diperlukan 

sebagai dasar acuan untuk menentukan rekomendasi pemberian pupuk pada setiap 

pertanaman (Abdilla Wira, 2016) 
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Pemupukan berimbang yang didasari oleh konsep “Pengelolaan Hara Spesifik 

Lokasi” (PHSL) adalah salah satu konsep penetapan rekomendasi pemupukan. 

Dalam hal ini, pupuk diberikan untuk mencapai tingkat kesediaan hara esensial 

yang seimbang di dalam tanah dan optimum guna: (a) meningkatkan produktivitas 

dan mutu tanaman, (b) meningkatkan efisiensi pemupukan, (c) meningkatkan 

kesuburan tanah, dan (d) menghindari pencemaran lingkungan (Deptan, 2007). 

Program PHSL memperhitungkan setiap jawaban yang diberikan oleh petani 

atas pertanyaan yang diajukan guna menghasilkan petunjuk atau rekomendasi 

pemupukan. Tingkat kesuburan lahan petani biasa berbeda-beda antara petani satu 

dengan yang lainnya. Bahkan petakan sawah yang letaknya berdampingan 

sekalipun bisa saja memiliki tingkat kesuburan yang berbeda. Sehingga seorang 

petani yang memiliki dua atau lebih petak sawah tidak bisa menerapkan cara 

pemupukan yang sama untuk setiap petak sawah mereka (Abdilla Wira, 2016) 

 Oleh sebab itu, dalam menjawab pertanyaan PHSL, dipastikan bahwa 

jawaban petani sudah benar sesuai kondisi lahan masing-masing, selain itu 

diperlukan juga waktu yang tepat dalam menjawab pertanyaan PHSL agar 

rekomendasi yang dihasilkan juga tepat (Abdilla Wira, 2016) 

  

 

 

 

 

 


