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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) merupakan salah satu tanaman 

perkebunan yang memiliki peranan cukup penting sebagai sumber devisa 

Indonesia. Tahun 2015 luas areal kelapa sawit Indonesia mencapai 11,3 juta ha, 

dengan rincian luas areal Perkebunan Besar Swasta (PBS) sebesar 5,97 juta ha, 

luas areal Perkebunan Rakyat (PR) sebesar 4,57 juta ha,dan luas areal Perkebunan 

Besar Negara (PBN) sebesar 0,75  juta ha. Provinsi Riau pada tahun 2016 dengan 

luas areal seluas 2,46 juta ha merupakan provinsi yang mempunyai perkebunan 

kelapa sawit terluas (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015). 

Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis termasuk daerah tanah 

gambut. Terdapat hutan gambut sekunder yang mengalami jedah pengolahan 

pertanian kemudian setelah beberapa tahun sebagian hutan gambut sekunder 

tersebut dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit usia 10, 15 dan 20 tahun 

(Komunikasi Pribadi, 2017). Berdasarkan data di lapangan, luas areal perkebunan 

kelapa sawit cenderung beralih ke lahan-lahan marginal seperti gambut. Tahun 

2012 luas area perkebunan kelapa sawit Provinsi Riau di tanah mineral seluas 1,1 

juta ha dan 0,8 juta ha (20%) berada di lahan gambut (ICCTF, 2012).Pemanfaatan 

lahan gambut sebagai lahan pertanian termasuk perkebunan memerlukan 

perhatian khusus dan manajemen pertanian yang tepat, hal ini karena 

pengembangan pertanian sangat tergantung pada status kesuburan tanah (Utama 

dan Haryoko, 2009).Simanjuntak (2006), menyatakan status kesuburan tanah 

sangat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Kesuburan tanah 

dibedakan atas kesuburan secara fisik, kimia dan biologi. 

Kesuburan tanah secara biologi dapat dilihat dari keberadaan fauna tanah. 

Menurut Rahmi dkk.(2015), kesuburan lahan gambut dapat dicirikan dengan 

keanekaragaman aktivitas biota tanah dalam mendekomposisi serasah menjadi 

bahan organik.Menurut Nusroh (2007),  biodiversitas fauna tanah adalah hewan-

hewan yang hidup di atas maupun di bawah permukaan tanah. Berdasarkan 

ukuran tubuhnya, fauna tanah dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu 

makrofauna dengan ukuran tubuh > 2 mm, mesofauna dengan ukuran tubuh 0,1 

mm - 2 mm dan mikroorganisme berukuran < 0,1 mm (Utomo, 2016). 
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Makrofauna tanah adalah hewan tanah yang memiliki ukuran tubuh > 2 

mm. Keberadaan dan aktivitas makrofauna tanah dapat meningkatkan aerasi, 

infiltrasi air, agregasi tanah, serta mendistribusikan bahan organik tanah sehingga 

diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan keanekaragaman makrofauna tanah 

(Brussaard, 1998).Menurut Hilwan dan Handayani (2013), berbagai organisme 

yang hidup di dalam tanah sanggup mengadakan perubahan-perubahan besar, 

terutama dalam lapisan atas tanah (top soil), dimana terdapat akar-akar tanaman 

dan perolehan bahan makanan yang mudah.  

Pengolahan lahan pertanian secara terus-menerus dapat menurunkan 

produktivitas fauna tanah. Menurut Yulipriyanto (2010), mengatakan penggunaan 

tanah untuk menghasilkan produksi pangan selama bertahun-tahun dapat 

menyebabkan kemunduran produktivitas tanah pertanian. Menurut Foley et al. 

(2005), meningkatnya luas lahan perkebunan kelapa sawit, dampak negatif yang 

dihasilkan dari ekspansi terhadap lahan untuk praktik budidaya pertanian maupun 

perkebunan adalah terjadinya penurunan keanekaragaman hayati tropis, termasuk 

di Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis telah melakukan penelitian 

tentang makrofauna tanah gambut yang ada di hutan gambut sekunder sebelum 

dan sesudah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit dengan usia yang 

berbeda. Penelitian ini hanya difokuskan pada makrofauna tanah yang memiliki 

ukuran > 2 mm sampai< 80 mm. Informasi ini penting guna mempertahankan 

makrofauna tanah di perkebunan kelapa sawit. 

 

1.2. Tujuan 

Mengetahui keanekaragaman dan populasi makrofauna tanah gambut pada 

perkebunan kelapa sawit usia 10, 15 dan 20 tahun di perkebunan kelapa sawit 

Kecamatan Bathin Solapan. 

 

1.3. Manfaat  

Sebagai sumber informasi dan bahan acuan untuk mengolah tanah dan 

mempertahankan makrofauna tanah di perkebunan kelapa sawit Kecamatan 

Bathin Solapan. 


