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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan komoditi perkebunan yang banyak

dikembangkan di indonesia. Luas tanaman kelapa sawit telah meningkat dengan

pesat. Sejak tahun 1967 luas kebun sawit telah meningkat 35 kali lipat menjadi

sekitar 5,6 juta ha tahun 2005 dan sekitar 9,5 juta ha pada tahun 2012 (Direktorat

Jendral Perkebunan, 2012).

Peta penyebaran perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencakup 22

Provinsi. Provinsi yang mempunyai luas areal terbesar adalah Riau dengan luas

2.037.733 ha. Peringkat kedua dan ketiga yaitu Provinsi Sumatera Utara

1.192.466 ha dan Kalimantan Tengah 1.024.973 ha. Komposisi kepemilikan usaha

yang paling dominan pada tahun 2011 yaitu Perkebunan Besar Swasta (PBS)

mendominasi luas areal kelapa sawit, diikuti oleh Perkebunan Rakyat (PR) dan

Perkebunan Besar Negara (PBN). Tahun 2011, luas areal kelapa sawit Indonesia

mencapai 8,91 juta ha, dengan rincian luas areal PBS sebesar 4,65 juta ha 52,22

%, luas areal PR sebesar 3,62 juta ha 40,64 %, dan luas areal PBN sebesar 0,64

juta ha 7,15 % (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2013).

PT. Asam Jawa merupakan suatu perusahaan swasta nasional yang

bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan hasil

perkebunan berupa Tandan Buah Segar (TBS) untuk menghasilkan minyak sawit

(CPO), dan inti sawit (Kernel). Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Medan

Sumatera Utara, sedangkan areal perkebunan dan pabrik berlokasi di Kecamatan

Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pendirian perkebunan PT. Asam
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Jawa berdasarkan Akta Notaris B. AR. Poeloengan SH di Medan pada tanggal 16

Januari 1982. Dilengkapi dengan legalitas lainnya dari Pemerintah Daerah sampai

Pemerintah Pusat antara lain : HGU, BKPMD, Ijin Perkebunan dan PKS.

Penanaman pertama kelapa sawit dilakukan pada tahun 1983.

Areal perkebuan kelapa sawit PT. Asam Jawa memiliki luas lahan ±

7.967,4 ha, yang terbagi menjadi 11 Divisi. Perkebunan kelapa sawit di PT. Asam

Jawa memiliki Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan juga Tanaman

Menghasilkan (TM). Dalam pengembangan yang lebih lanjut, ternyata yang

dihadapi Perusahaan PT. Asam Jawa sebagian besar adalah lahan gambut basah

atau berawa yang memerlukan sistem pengeringan secara efektif. Dengan

diberlakukannya Permentan no. 14/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan

Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit, pemanfaatan lahan gambut menjadi urgen

sehubungan dengan fungsi lahan gambut untuk aspek konservasi dan mencegah

degradasi lahan gambut (Krisnohadi, 2011).

Tanah dengan sifat-sifatnya sangat mempengaruhi pertumbuhan dan

produktivitas tanaman. Sifat fisik, kimia dan biologi tanah merupakan aspek-

aspek yang sangat penting untuk menunjang kesuburan tanah. Kondisi tanah yang

subur merupakan syarat yang mutlak untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan

produktivitas tanaman. Keragaman sifat tanah, berbeda-beda pada setiap

jengkalnya. Selain itu sifat-sifat tanah selalu dinamis terutama dipengaruhi oleh

berbagai faktor, misalnya iklim, pengolahan tanah, pemupukan, faktor manusia,

dan lain sebagainya (Simanjuntak, 2006)

Sifat fisik tanah merupakan faktor yang bertanggung jawab terhadap

pengangkutan udara, panas, air dan bahan terlarut dalam tanah. Sifat fisik tanah
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sangat bervariasi pada tanah tropis. Beberapa sifat fisik tanah dapat berubah

dengan pengolahan seperti temperatur tanah, permeabilitas,kepekaan terhadap

aliran permukaan (run-off), dan erosi, kemampuan mengikat air dan menyuplai air

untuk tanaman (Damanik et al. 2010 cit. Pardosi et al., 2013).

Demikian pula halnya dengan sifat kimia tanah, karena tanah seperti

suatu laboratorium yang hidup, tiap hari proses kimia terjadi, mineral dan batuan

mengalami pelapukan fisik, kimia dan biologis dan senyawa baru dibebaskan

sebagai hasil pelapukan. Dengan menggunakan hara, tanaman dapat memenuhi

siklus hidupnya. Fungsi hara tanaman tidak dapat digantikan oleh unsur lain dan

apabila tidak terdapat suatu hara tanaman, maka kegiatan metabolisme akan

terganggu atau berhenti sama sekali (Yamani, 2005).

Sifat kimia tanah mempunyai arti penting dalam menentukan dosis

pemupukan dan tingkat kesuburan tanah. Untuk menjaga kelangsungan hidup

tanaman kelapa sawit maka diperlukan perawatan dan pemeliharaan. Kesuburan

tanah adalah salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam

pembudidayaan tanaman kelapa sawit. Apabila salah satu dari tingkat kesuburan

tanah tidak terpenuhi akibat yang ditimbulkannya sangat besar, seperti penurunan

produksi bahkan kematian pada tanaman, apalagi pada tanaman kelapa sawit yang

sudah berusia 28 tahun produksi kelapa sawit semakin menurun dan tingkat

kesuburan tanahnya juga menurun. Oleh karena itu, untuk mendapatkan tanaman

yang baik dan produksi yang baik pada tanaman kelapa sawit yang berikutnya

harus dilakukan suatu evaluasi lahan terutama pada tingkat kesuburan tanahnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud meneliti kesuburan

tanah (sifat fisik dan kimia tanah) pada lahan perkebunan kelapa sawit pada usia
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28 tahun. Informasi ini sangat penting guna mengambil langkah selanjutnya dalam

rangka menjaga kesuburan tanah untuk tanaman berikutnya.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesuburan tanah (analisis

fisika dan kimia) pada perkebunan kelapa sawit usia 28 tahun di lokasi

perkebunan kelapa sawit PT. Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten

Labuhanbatu Selatan.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang

bermanfaat bagi PT. Asam Jawa khususnya dan pelaku usaha tanaman

kelapa sawit pada umumnya

2. Sebagai bahan acuan untuk merumuskan suatu perlakuan pemupukan

tanaman kelapa sawit di daerah PT. Asam Jawa dan disekitarnya.


