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PENDAHULUAN 

Pemenuhan lahan perkebunan  secara nasional melalui program peningkatan produksi 

perkebunan telah ditempuh dengan memusatkan segenap daya upaya serta pendanaan yang 

ada.  Proses perluasan perkebunan di wilayah baru khususnya di daerah luar pulau Jawa 

merupakan pilhan tepat, sekaligus sejalan pula dengan rencana pengembangan wilayah yaitu 

ekstensifikasi lahan perkbunan.  Lahan di luar pulau Jawa masih tersedia cukup luas yang 

sesuai untuk usaha perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit.  Bahkan dapat 

diintegrasikan dengan program nasional transmigrasi. 

 

 
 

Gambar 3.1 Lahan Kelapa Sawit 

Sumber: Dokumen Penulis 

Usaha budidaya tanaman kelapa sawit ( Elaeis guineensis Jack)akan berhasil jika 

terpenuhinya berbagai faktor, baik faktor dalam tanaman itu sendiri ( sifat genetik ) maupun 

faktor lahanya atau sumberhara yang terkandung ditanah budidaya.  Tetapi juga dipengaruhi 



oleh pemilihan dan pembukaan lahan yang tepat, yaitu diawali dengan sanitasi lahan, 

pengukuran lahan, pembentukan kontour, penanaman tanaman penutup lahan dan 

pengukuran/pemasangan ajir.  Pembukaan lahan adalah tahap awal dari proses budidaya 

tanaman perkebunan. Di buku ini akan dikhususkan pada tanaman perkebunan penghasil 

minyak. Alat-alat yang diperlukan dalam pembukaan lahan antara lain: Bulldoser, excavator, 

traktor, chain saw, parang, Kapak, Theodolit.  

1. Bulldozer 

Bulldozer adalah salah satu alat berat yang mempunyai roda rantai (track shoe) untuk 

pekerjaan serbaguna yang memiliki kemampuan traksi yang tinggi. Fungsi bulldozer: 

a)  Menggali (digging), 2)  Mendorong (pushing), 3)  Mmenggusur, menarik beban 

(spreading), 4)  Meratakan, menimbun (filling). 

Bulldozer mampu beroperasi di daerah yang lunak sampai keras,swamp dozzer untuk 

daerah yang sangan lunak ,dan untuk di daerah yang sangat keras perlu dibantu dengan 

ripper (alat garu) atau blasting (peledakan/ penghancuran dengan tujuan pemecahan pada 

ukuran tertentu). 

Bulldozer mampu beroperasi pada daerah miring dengan sudut kemiringa tertentu 

atau berbukit, jarak dorong efisien bulldozer berkisar antara 25 - 40 meter dan tidak lebih 

dari 100 meter,dan jarak mundur bulldozer tidak boleh terlalu jauh,bila perlu gerakan 

mendorong dilakukan secara estafet. 

Bulldozer dan attachmentnya antara lain bermacam macam blade, towing, ripper, tree 

pusher, harrow, disc plough, towed scraper, sheep foot roller, peralatan pipa layer, dan 

lain lain. 

Pada dasarnya bulldozer adalah alat yang menggunakan traktor sebagai penggerak. 

Artinya traktor yang dilengkapi dengan dozer dan perlengkapanya adalah blade. 

Sebenarnya bulldozer adalah nama jenis dari dozer yang mempunyai kemampuan untuk 

mendorong ke muka, lain halnya dengan angle dozer selain mendorong lurus kedepan 



memungkinkan juga untuk mendorong ke samping dengan sudut 250 terhadap 

kedudukan lurus. 

Bulldozer menurut track shoenya dibedakan atas crawler tractor dozer (dengan roda 

kebelakang), wheel tractor dozer (dengan roda ban) dan swamp bulldozer (untuk daerah 

rawa-rawa), sedangkan untuk penggerak blade nya bulldozer dibedakan atas cable 

controlled (kendali kabel) dan hydraulic controlled (kandali hidrolis). 

Bulldozer pada proyek pelaksanaan pekerjaan pemindahan tanah (earth moving) 

digunakan sebagai berikut: 1)  Pembersihan medan, 2)  Menimbun kembali trancher, 

3)  Menghampar tanah isian, 4)  Menarik scraper, 5)  Memindahkan tanah yang jaraknya 

hingga kurang lebih 100 meter, 6)  Pembukaan jalan kerja di pegunungan maupun di 

daerah berbatu, 7) Pembersihan medan dari kayu-kayuan, tongkak-tongkak pohon dan 

bebatuan. 8)  Pemeliharaan jalan kerja, 9) Memyiapkan bahan dari soil borrow pit dan 

quarry pit (tempat pengambilan bahan). Bulldoser dapat dilihat pada gambar 3.2 

 

 

Gambar 3.2 Bulldoser 

Sumber Gambar: Dokumen Penulis 

2. Excavator 



Ekskavator atau excavator (Mesin pengeruk) adalah salah satu alat berat yang terdiri 

dari mesin di atas roda khusus yang dilengkapi dengan lengan (arm), alat pengeruk 

(bucket), keranjang dan rumah rumah dalam sebuah wahana putar dan digunakan untuk 

penggalian (akskavasi). Biasanya digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan berat 

berupa penggalian tanah yang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh tangan manusia. 

Pengertian ini didasarkan dari asal-usul excavator yang diciptakan sebagai alat penggali 

tanah untuk membangun rel kereta api, serta dari kata “excavation” yang berasal dari 

bahasa Inggris yang berarti “pengggalian” atau mesin penggali. 

Di Indonesia, excavator lebih sering disebut Bego atau Beko, namun sebenarnya 

excavator bukan berarti bego. Kata bego berasal dari bahasa Inggris dari kata “Backhoe”, 

yaitu excavator mini yang ditempelkan pada bagian belakang mesin traktor, seperti 

backhoe loader atau mesin traktor lainnya. Untuk  lebih jelaskan excavator dapat dilihat 

pada gambar 3.3 

 

 

Gambar 3.3 Excavator 

Sumber gambar: Dokumen Penulis 
 

2. Traktor 



Traktor roda empat mempunyai kisaran daya motor penggerak yang besar. 

Traktor yang biasa digunakan di taman/kebun mempunyai daya sekitar 11 kW (15 hp). 

Traktor ini di pasaran biasa disebut traktor mini atau traktor kebun. Traktor raksasa yang 

biasa digunakan di perkebunan yang luas mempunyai daya sampai 150 kW (200 hp).  

Namun begitu, biasanya traktor roda empat yang biasa digunakan mempunyai 

daya antara 30 – 60 kW (40 - 80 hp). Berdasarkan jenis rodanya, traktor dapat 

digolongkan menjadi: 

a. Traktor satu gardan (two wheel-drive tractor/rowcrop tractor) 

Traktor satu gardan banyak digunakan di perkebunan kecil yang membudidayakan 

tanaman larikan seperti; kentang kobis. Traktor ini mempunyai sudut putar yang 

kecil, lebar roda tipis dan jarak antar roda kiri dan kanan dapat diatur. Umumnya daya 

yang digunakan tidak terlalu besar, sekitar 22 – 33 kw (30 – 45 hp). 

b. Traktor beroda track 

Traktor beroda trac banyak digunakan di perkebunan yang luas atau di perkebunan 

yang masih baru, yang lahannya belum tertata. Daya penggerak yang biasa 

digunakan antara 52 – 110 kW (70 – 150 hp). Traktor ini tidak bisa digunakan di jalan 

raya, hanya digunakan pada kebun yang satu ke kebun yang lain. Kecepatan jalannya 

rendah, namun mempunyai daya tarik yang tinggi dan dapat digunakan pada kondisi 

lahan yang berat. Karena lebar rodanya besar maka daya tumpu ke tanah menjadi 

kecil, sehingga traktor ini dapat digunakan pada lahan yang lembek tanpa takut 

tenggelam. 

c. Traktor dobel gardan (two wheel-drive tractor) 

Dibanding dengan traktor satu gardan, traktor dobel gardan mempunyai daya tarik 

yang lebih besar. Karena masih menggunaka roda ban, traktor ini masih 

dapat berjalan di jalan raya. Maka banyak pemilik perkebunan memilih traktor jenis 

ini. Ada dua tipe dari traktor dobel gardan, 



1) Traktor dengan roda depan lebih kecil dari roda belakang, daya yang digunakan 

antara 33 – 67 kW (45 – 90 hp) 

2) Traktor dengan roda depan sama besar dengan roda belakang, daya yang 

digunakan antara 75 – 150 kw(100 – 200 hp) 

 

Gambar 3.4 Traktor roda 4 

Sumber: https://quick.co.id/a360/ 

 

3. Kapak 

Kapak  merupakan alat untuk memotong batang/dahan yang berdiameter 5 sd 15 cm, 

membersihkan tunggul yang tersisa dalam pembukaan lahan kelapa sawi yang sedang 

dilakukan. Alat ini dapat di lihat pada gambar 3.5. 

 

 

Gambar 3.5  Kapak untuk pemotongan tunggul 

Sumber gambar: https://pixabay.com/id/photos/axe-kapak-bilah-alat-2981686/ 

 

https://quick.co.id/a360/
https://pixabay.com/id/photos/axe-kapak-bilah-alat-2981686/


4. Chain saw 

Gergaji rantai digunakan untuk membuat takik rebah dan takik balas, dan untuk 

memotong bagian-bagian kayu lainnya, baik dalam kegiatan pembersihan cabang, 

penebangan maupun pembagian batang. 

Pada dasarnya gergaji terdiri dari 3 bagian utama, yaitu mesin penggerak, bilah 

pemadu (penghantar) dan rantai gergaji. Pada tahun 1970-an jenis gergaji yang banyak 

digunakan adalah gergaji buatan Amerika, seperti Mculloch, Homelite, Pioneer, Echo 

dsb, tetapi merek-merek tersebut sebenarnya kurang cocok untuk postur orang Asia 

termasuk Indonesia, disamping itu jenis tersebut bobotnya terlalu berat. Gergaji rantai 

buatan Eropa merupakan gergaji yang relatif ringan dan kecil, sehingga relatif sesuai 

untuk ukuran tubuh orang Asia. Merek-merek gergaji buatan eropa antara lain adalah 

STIHL, Dolmar, Hosquarna, Uran, dsb. Pada saat ini model yang paling umum adalah 

gergaji yang terbuat dari bahan ringan, kekuatan mesin berkisar antara 10 – 12 HP dan 

panjang bilah penghantarnya antara 24 – 30 inchi. (Muhdi, 2006). Untuk lebih jelasnya 

chain saw dapat dilihat pada gambar 3.6 

 

 

Gambar 3.6 Chain saw untuk menumbangkan pohon dan memotong batang 

Sumber gambar: https://www.gardenland.com/product/2014-stihl-ms-660-r-stihl-magnum/ 

 

5. Parang 

https://www.gardenland.com/product/2014-stihl-ms-660-r-stihl-magnum/


Alat yang digunakan untuk membabat alang-alang atau memotong ranting dari batang 

kayu, bermacam-macam ukuran sesuai dengan kegunaannya. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 3.7 

 

 

 

Gambar 3.7 Parang untuk membabat alang-alang 

Sumber gambar: https://www.jenoba.com.my/myparang-parang-tangkin-12 

 

6. Theodolit 

Theodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi 

tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Berbeda dengan waterpass yang hanya 

memiliki sudut mendatar saja. Di dalam theodolit sudut yang dapat di baca bisa sampai 

pada satuan sekon (detik). 

Theodolite merupakan alat yang paling canggih di antara peralatan yang digunakan 

dalam survei. Pada dasarnya alat ini berupa sebuah teleskop yang ditempatkan pada suatu 

dasar berbentuk membulat (piringan) yang dapat diputar-putar mengelilingi sumbu 

vertikal, sehingga memungkinkan sudut horisontal untuk dibaca. Teleskop tersebut juga 

dipasang pada piringan kedua dan dapat diputarputar mengelilingi sumbu horisontal, 

https://www.jenoba.com.my/myparang-parang-tangkin-12


sehingga memungkinkan sudut vertikal untuk dibaca. Kedua sudut tersebut dapat dibaca 

dengan tingkat ketelitian sangat tinggi (Farrington 1997). 

Survei dengan menggunakan theodolite dilakukan bila situs yang akan dipetakan luas 

dan atau cukup sulit untuk diukur, dan terutama bila situs tersebut memiliki relief atau 

perbedaan ketinggian yang besar. Dengan menggunakan alat ini, keseluruhan 

kenampakan atau gejala akan dapat dipetakan dengan cepat dan efisien (Farrington 

1997). Untuk lebih jelasnya Theodolit dapat dilihat pada gambar 3.8  

 

Gambar 3.8 Alat untuk persiapan pengajiran dan penentuan jarak tanam 

Sumber gambar: http://sejahtera15.com/pengertian-dasar-survey-pemetaan/ 
  

A. PEMBUKAAN LAHAN (LAND CLEARING) 

1. Areal Hutan (Primer dan Skunder) 

Secara umum, pengertian hutan primer (primary forest) adalah kawasan hutan 

alam yang sama sekali belum dieksploitasi oleh manusia. Dengan kata lain, hutan 

primer terbentuk secara alami dan belum disentuh atau diganggu oleh manusia. 

Hutan primer bersifat murni atau belum ada campur tangan dari manusia sama 

sekali. Oleh karena itu, hutan primer disebut juga dengan nama hutan perawan (virgin 

forest). Gambar hutan primer dapat dilihat pada gambar 3.9 

http://sejahtera15.com/pengertian-dasar-survey-pemetaan/


 
Gambar 3.9 Areal Hutan Primer 

Saumber: en. alam bukit.com 

Hutan primer yang ditebang untuk memenuhi kebutuhan kayu olehmanusia atau 

dibuka untuk ladang, atau terbuka karena banjir atau bencana alam lain, kemudian 

secara alami terbentuk hutan baru, yang belum mencapai klimaks seperti hutan 

semula dinamakan hutan sekunder. Hutan sekunder merupakan regenerasi dari hutan 

primer. Istilah hutan sekunder digunakan sejak tahun 1950 pada nomenklatur ilmiah 

(Richards 1955, Greigh-Smith 1952). Gambar hutan primer dapat dilihat pada 

gambar 3.10 

 

 
Gambar 3.10  Areal Hutan Sekunder 

Sumber: https://www.mongabay.co.id/2018/12/02/jangan-pernah-menyerah-

menyelamatkan-badak-sumatera-di-kalimantan-timur/ 

https://www.mongabay.co.id/2018/12/02/jangan-pernah-menyerah-menyelamatkan-badak-sumatera-di-kalimantan-timur/
https://www.mongabay.co.id/2018/12/02/jangan-pernah-menyerah-menyelamatkan-badak-sumatera-di-kalimantan-timur/


 

Pembukaan areal hutan primer/skunder dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : 

a. Cara Kombinasi Manual Mekanik.  

Langkah kerja pembukaan lahan secara kambinasi manual dan mekanis dapat 

dilakukan secara bertahap, yaitu ; 

1) Babat pendahuluan (semak belukar dan pohon-pohon kecil) 

2) Penebasan semak-semak belukar dan pohon-pohon diameter kurang dari 10 

cm. 

3) Menebang, (penebangan pohon diameter lebih besar 10 cm). 

4) Mencincang (memotong cabang dan ranting) 

5) Mengumpulkan cabang dan ranting yang sudah dicincang. 

6) Membakar tumpukan kayu yang sudak kering. 

b. Cara Mekanik 

Cara ini dilakukan pada areal topografi datar hingga berombak.  Tahapan 

pekerjaan sebagai berikut : 

Pembabatan dan penebasan dilakukan dengan menggunakan parang. 

1) Menumbang pohon-pohon besar dan kecil dengan traktor  

2) Kayu-kayu yang ditumbang dikumpulkan dengan traktor (I) 

3) Bakar I dilakukan setelah tumpukan 2 -3 bulan setelah dikumpulkan. 

4) Menumpuk II (sisa-sisa pembakaran I dkumpulkan dengan menggunakan 

traktor) 

5) Bakar II dilakukan 1-2 minggu setelah sisa pembakaran dikumpulkan. 



 

Gambar 3.11 pembukaan lahan dengan sistem zero burning 

Sumber gambar: https://www.mongabay.co.id/2014/09/17/diduga-garap-

hutan-adat-warga-tahan-alat-berat-perusahaan-sawit/ 

2. Areal Semak Belukar 

Tahapan pekerjaan untuk pembukaan lahan pada areal semak belukar antara lain 

; 

a. Membabat dan mengimas kayu-kayu diameter kurang 10 cm 

b. Menebang dan mencincang jika ada pohon-pohon besar 

c. Merencek dan memerun cabang kayu 

d. Membakar hasil tebangan 

 

 
Gambar 3.12  Areal Semak Belukar 

https://www.mongabay.co.id/2014/09/17/diduga-garap-hutan-adat-warga-tahan-alat-berat-perusahaan-sawit/
https://www.mongabay.co.id/2014/09/17/diduga-garap-hutan-adat-warga-tahan-alat-berat-perusahaan-sawit/


Sumber : fajarbali.com 

 

3. Areal Alang-alang 

 
Gambar3.13 Areal  Alang-Alang 

Sumber:  Dokumen Penulis 

Pembukaan areal alang-alang dapat dilakukan secara manual, mekanis dan 

khemis. 

a. Cara manual : 

1) Mula-mula alang-alang dibabat tandas dan sisa-tebasan dibuang ke pinggir. 

2) Pencangkulan/pengarpuan pertama sedalam perakaran alang-alang. 

3) Pencangkulan/pengarpuan ke-2 dan  3 dilakukan dengan rotasi 3 minggu. 

Akar alang-alang dikumpulkan diatas cogok/ajang-ajang. 

4) Memburu alang-alang dengan garpu atau wiping. 

 



 
Gambar 3.14 Pembukaan Areal alang-alang untuk perkebunan 

Sumber: https://www.klikteknik.com/blog/5-tahap-pembukaan-lahan-baru-

siap-tanam.html 

b. Cara Mekanis : 

1) Pembajakan I dengan kedalaman ± 30 cm. 

2) Pembajakan I I dilakukan 2 – 3 minggu setelah pembajakan I dengan 

memotong arah bajak I, dengan kedalaman yang sama. 

3) Pembajakan II, arahnya memotong pembajakan II,  

4) Penggarukan I, dilakukan 2 minggu setelah pembajakan II dengan 

kedalaman ± 30 Cm. 

5) Penggarukan II, dilakukan 2 minggu setelah penggarukan I. 

6) Penggarukan ke II, dilakukan 2 minggu setelah penggaruan II dengan 

kedalaman ± 30 Cm dan sekaligus berfungsi untuk meratakan tanah. 

c. Cara kimia: 

1) Seluruh areal alang-alang disemprot secara merata dengan herbisida. 

2) Tinggi alang-alang disemprot sekitar 50 cm dan belum berbunga. 

3) Penyemprotan sebaiknya pada musim kemarau, mengingat bahwa 

efektivitasnya akan berkurang apabila 6 jam setelah penyemprotan turun 

hujan, apabila alang-alang nya sudah tua dan daunnya mengering sebaiknya 

alang-alang tersebut dibakar/dibabat terlebih dahulu. 

4. Pengukuran Lahan 

https://www.klikteknik.com/blog/5-tahap-pembukaan-lahan-baru-siap-tanam.html
https://www.klikteknik.com/blog/5-tahap-pembukaan-lahan-baru-siap-tanam.html


Sebelum melakukan pembukaan lahan tentunya langkah pertama kita 

lakukan survey awal, atau survey lahan.  Melakukan survey dengan cepat dan tepat 

dan harus diperiksa secara detail.  Keberhasilan kegiatan pekebunan dimasa 

mendatang sangat tergantung pada keakuratan survey dan pengukuran lahan di 

lapangan. 

Hasil pengukuran dilapangan datanya dipetakkan dalam peta yang detail 

dengan ukuran skala (misalnya 1 :4.000) dan mencakup semua kondisi lapangan 

yang penting yang harus ada antara lain: sungai, lahan datar,lahan berbukit, serta 

lahan yang tidak perlu ditanami.  Arah utara harus digambar dengan jelas. 

Alat yang digunakan dalam melakukan survey lahan antara lain: Meteran, 

Theodolit (alat ukur kemiringan areal), patok, kompas dan lain-lain.  Serta alat 

pemotong (Gergaji rantai dan alat pemeliharanya) atau parang/golok untuk 

membersihkan jalan rintisan, patok dan palu besi maupun palu dati kayu. 

Dalam pengukuran lahan ini yang harus diperhatikan adalah menentukan 

titik awal, bila perlu menggunakan tanda-tanda yang mudah dikenal dan permanen 

misalnya sungai, bukit.  Dari pengukuran dan pengambilan data bisa didapatkan 

bahwa lokasi tersebut merupakan : Areal datar, Areal Berbukit, Areal Rawa. 

Konsep pembukaan lahan mencakup 2 metode yaitu Cara Bakar (burning) dan 

Cara non Bakar (zero burning).  

a. Cara bakar yang selama ini dilakukan oleh perusahaan dan para petani pada 

umumnya  sudah dilarang pemerintah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang 

No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  

pada pasal 69 ayat (1) huruf h yang menyatakan: Setiap orang dilarang 

melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Sehingga pembukaan 

lahan secara dibakar sudah tidak diperbolehkan lagi, bahkan kalau melanggar 

ancamannnya berupa Hukuman Pidana dan denda sesuai pasal 98 ayat 1, 2 dan 3 

berupa:  



1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan 

dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, 

atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 34 (2) Apabila 

perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka 

dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling 

sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (3) Apabila perbuatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau 

mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah) da n paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 

rupiah).  

Untuk kearifan lokal, masyarakat petani) 1 KK dibolehkan membakar 

lahannya untuk persiapan lahan maksimal 2 hektar (ha) dengan 

persyaratanyaitu: lahan harus dilingkupi  oleh sekat bakar agar api tidak 

merambah lahan yang lain atau menjalar kemana-mana. 

2) Pembukaan lahan tanpa prose bakar (zero burning) masih merupakan suatu 

konsep yang memerlukan penegakan hukum dengan sanksi yang berat dan 

mengikat. Umumnya para petani tradisional masih menggunakan metode 

pembukaan lahan dan pematangan lahan melalui proses pembakaran. Proses 

pembakaran bahan organik adalah proses pematangan tanah dengan biaya 

termurah, walaupun bila dilakukan dalam skala besar dapat meningkatkan 

emisi gas karbon mono oksida dan mempengaruhi iklim global. 



 

Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam operasional pembukaan lahan dengan sistem 

bakar atau tanpa bakar dari persiapan lahan sampai penanaman, antara lain: 

1. Batasan areal yang akan dibuka di buat. 

2. Lokasi bibitan dan memulai pembibitan dipilih dengan baik. 

3. Tender pembukaan lahan pada beberapa kontraktor dilakukan dengan memperhatikan 

aturan yang berlaku diperusahaan. 

4. Surat Perintah Kerja (SPK) kepada kontraktor yang dipilih selanjutnya dibuat. 

5. Batas blok-blok pekerjaan dalam areal yang akan dibuka segera dibuat. 

6. Saluran drainase utama (bila diperlukan) segera dibuka. 

7. Imas dan tumbang (semi mekanis) segera dilakukan. 

8. Pembakaran, perun (timbunan kayu) dan rumpuk atau perun dan rumpuk yang 

dilakukan secara mekanis (tanpa Bakar). Dalam konsep zero burning tidak 

diperbolehkan lagi membuka lahan dengan cara pembakaran. Sebagai alternatif 

pengganti, digunakan metode pembersihan lahan dari tegakan kayu dengan 

menggunakan alat berat seperti bulldoser dan excavator segera dilakukan. 

9. Jalan utama (diikuti dengan jalan pengumpul atau saluran air), dibuat. 

10. Teras bersambung(khusus pada areal berbukit), dibuat 

11. Pemancangan segera dilakukan 

12. Jalur tanam dan pasar tikus (jalan rintis) dibersihkan 

Dalam bagian pembukaan lahan akan dibahas pekerjaan-pekerjaan butir 1-12. 

Pelaksanaan kegiatan operasional pembukaan lahan dalam hubungan dengan waktu 

dilapangan. 

1. Membuka saluran drainase utama 

Umumnya, lahan yang datar atau sepanjang aliran sungai (alur alam) mempunyai 

,masalah drainase yang cukup berat sehingga tidak jarang akan banyak dijumpai areal 

rendahan (low lying area) dan rawa-rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut 



permukaan air sungai. Pembukaan lahan yang mempunyai masalah drainase akan 

mengalami hambatan yang serius. Oleh karena itu perlu dilakukan pembukaan 

saluran drainase untuk mengeluarkan air dari arela  yang akan dibuka. Pembuatan 

saluran drainase dapat dilakukan dengan alat berat excavator dan diharapkan sudah 

selesai bersamaan dengan pekerjaan menumbang. Dengan demikian, areal akan cepat 

kering sehingga mempermudah proses pematangan tanah.  

2. Imas dan Tumbang 

Konsep  imas utamanya ditujukan untuk mempermudah proses tumbang dan bakar. 

Mutu pekerjaan imas dan tumbang yang baik akan sangat mempengaruhi proses 

pembukaan lahan. Mengimas sebaiknya dimulai 2,5 – 3 bulan sebelum waktu 

pembakaran. Pohon dan belukar yang diimas akan menjadi umpan api yang baik pada 

pembakaran pertama. Para pengimas akan memotong dan menebang semua pohon 

yang berdiameter di bawah 10 cm pada ketinggian < 15 cm dari permukaan tanah. 

Pekerjaan imas yang baik juga akan mempermudah para penumbang untuk 

melaksanakan pekerjaannya. Produktivitas pekerjaan imas pada kondisi hutan di 

Sumatera dan kalimantan diperkirakan 4-6 HK/ha. Pekerjaan ini sangat dipengaruhi 

oleh kerapatan tegakan pohon per ha. Penumbangan dapat segera dilakukan setelah 

areal diimas, umumnya dengan tim yang menggunakan gergaji rantai (chainsaw) dan 

akan lebih cepat daripada dengan menggunakan kapak. Satu gergaji rantai akan sama 

dengan produktivitas 6 orang yang memakai kapak. Pengoperasian gergaji rantai 

hasilnya lebih efisien, tetapi membutuhkan ketrampilan khusus. Tinggi penebangan 

dari permukaan tanah tergantung pada diameter batang yang ditumbang. Teknik 

menumbang dengan gergaji rantai biasanya dilakukan dengan sistem tumbang 

langgar, yaitu pohon-pohon dalam jumlah tertentu hanya dipotong 2/3 bagian dari 

diameter batangnya (di-koak). Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 

kemiringan pohon serta arah angin. Mengopeasikan chain saw merupakan pekerjaan 

yang sangat berbahaya jika tidak ada pengalaman yang memadahi. Hal ini bisa 



menyebabkan operatornya meninggal dunia karena tertimpa pohon. Menumbang 

pohon dengan sistem tumbang langgar harus memperhitungkan arah angin, kecepatan 

angin, kemiringan pohon, dan arah kemiringan pohon. Calon operator yang sudah 

berpengalaman dan berperan sebagai kenek (helper). Setelah memiliki jam terbang 

yang cukup 3-6 bulan, barulah kenek ini bisa dipromosikan sebagai operator. 

3. Bakar I 

Pembakaran dapat dilakukan setelah kayu mulai mengering dengan indikasi kulit 

kayu yang mulai retak-retak pada pohon yang besar dan daun-daun yang mulai 

mengering dan rontok. Berdasarkan pengalaman di lapangan, sebaiknya pembakaran 

dilakukan jangan lebih dari 1.000 ha. Umumnya lama proses pembakaran bersifat 

fleksibel, tetapi yang penting adalah adanya periode kering dalam waktu 5-7 hari 

setelah pembakaran dilakukan. Jika terjadi hujan pada saat pembakaran maka 

sebagian pekerjaan harus diulangi bila kondisi cuaca memungkinkan. Keberhasilan 

dalam proses pembakaran ini sangat penting, tertama dalam hubungannya dengan 

biaya yang akan dikeluarkan. Kebutuhan tenaga kerja untuk pembakaran yang baik 

yaitu 0,25 HK/ha. Pola dalam penumbangan dan pembakaran untuk pembukaan lahan 

hutan. 

 



Gambar 3. 15 Pembukan lahan dengan dibakar 

Sumber: https://www.jitunews.com/read/20528/ 

4. Perun, rumpuk, dan bakar II 

Perun, rumpuk dan bakar II dilakukan terhadap kayu yang berdiameter lebih 

kecil dari 15 cm dan dilakukan segera setelah selesai pembakaran pertama. Biasanya 

setelah 7-10 hari. Kayu-kayu yang belum habis terbakar diperun dan dicincang 

supaya dapat diangkat dan dirumpuk mengelilingi tunggul-tunggul besar yang belum 

terbakar sempurna. Pembakaran rumpukan kayu dilakukan blok per blok sehingga 

penanaman kacang-kacangan penutup tanah dapat dilakukan tanpa menunggu seluruh 

areal (blok) dibersihkan. 

Pohon-pohon yang masih tegak setelah selesai proses pembakaran (antena) 

harus ditebang dan dicincang, kemudian dirumpuk dan dibakar pada bagian 

tunggulnya. Penebangan antena harus dilakukan dengan hati-hati karena risiko 

kecelakaan kerja yang sangat tinggi, dimana jatuhnya dahan-dahan kering dari atas 

pohon dapat mengakibatkan kematian. Pemancangan dan pekerjaan konservasi tanah, 

bila diperlukan dapat dimulai setelah pembukaan lahan selesai dilakukan. Eradikasi 

gulma yang tumbuh kembali (regrowth) dapat dilakukan secara manual dan kimia 

sambil menunggu penanaman kacangan penutup tanah. 

5. Perun dan rumpuk mekanis (tanpa bakar) 

Dalam sistem pembukaan lahan tanpa proses bakar, setelah penumbangan 

langsung dilakukan proses perun secara mekanis dengan bulldoser atau excavator. 

Kayu hasil pembukanaan hutan ini memiliki nilai ekonomis untuk diekploitasi, tetapi 

pengusahaannya harus sejalan dengan IPK (izin pemanfaatan kayu) yang dikeluarkan 

oleh bupati. 

Inti dari proses zero burning yaitu pembersihan lahan dan pematangan tanah 

tanpa melalui proses pembakaran. Dengan demikian bahan organik diekploitasi dan 

diekstrak dari hutan dalam bentuk kayu gelondongan dan chip. Tingkat kesuburan 

lahan pada lahan yang dibuka dengan sistem zero burning akan lebih rendah 

https://www.jitunews.com/read/20528/


dibandingkan dengan melalui proses pembakaran karena sebagian bahan organik 

menjadi abu dan kembali kedalam tanah. Selain itu penggunaan alat berat seperti 

bulldoser dan excavator yang menggunakan penggerak sistem rantai (track link) akan 

mempengaruhi struktur dan kepadatan tanah.kerugian sistem zero burning lainnya 

yaitu efisiensi lahan yang bisa ditanami kelapa sawit akan lebih rendah. Hal ini 

disebabkan oleh sebagian lahan yang harus dikorbankan untuk menjadi tempat 

rumpukan yang tidak dimanfaatkan lagi secara komersial. Rumpukan sisa-sisa pohon 

ini akan melapuk dan mengalami dekomposisi secara gradual dalam waktu lama. Di 

samping itu, rumpukan juga berpotensi untuk menjadi sarang hama dan penyakit yang 

menyerang tanaman kelapa sawit. 

Walauapun demikian, teknik zero burning merupakan satu-satunya alternatif 

yang tersedia untuk membuka lahan perkebunan secara ekstensif. Malaysia telah 

menerapkan teknik ini  pada tahun 1980-an. Mereka menerapkankannya secara 

konsisten dengan praktik penegakan hukum yang tanpa kompromi. Pengusaha 

perkebunan di Malaysia sangat takut bila dituduh melakukan pembakaran hutan 

untuk membuka lahan. 

Dari aspek lingkungan hidup, pembukaan lahan dengan sistem zero burning 

merupakan alternatif yang paling memadahi bila dibandingkan dengan teknik 

lainnya. Keberhasilan teknik zero burning dalam pembukaan lahan menuntut adanya 

beberapa prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut: 

a. Adanya industri yang berbasiskan bahan baku kayu gelondongan, seperti saw 

mill, moulding, dan industri kayu lapis yang akan mengonsumsi kayu 

gelondongan yang dihasilkan. 

b. Adanya industri pulp and paper yang akan mengonsumsi kayu chip yang akan 

dihasilkan. 



c. Lokasi industri berbasiskan bahan bakunkayu tersebut masih memungkinkan 

untuk dicapai secara ekonomis dengan memperhitungkan nilai kayu gelondongan 

dan chip dibandingkan dengan biaya pengangkutan dan ekploitasi. 

d. Adanya praktik penyewaan alat berat dalam jumlah yang memadahi untuk 

melakukan perun dan rumpuk mekanik.Pertimbangan yang paling utama yaitu 

biaya mobilisasi yang secara nyata dapat meningkatkan biaya penyewaan alat. 

Praktik penyewaan yang umum dilakukan yaitu dengan pembayaran berdasarkan 

HM (hour meter) yang dipakai dengan minimal pemakaian (misalnya 10 HM 

perhari). Pemilik alat berat biasanya menyediakan operator-sekaligus untuk 

menjaga alatnya-tetapi ada juga yang tidak menyediakan operator. Sistem sewa-

putus (tanpa operator) ini tertama dilakukan untuk penyewaan jangka panjang 

dengan sistem tahunan. 

e. Penggunaan bulldoser lebih efektif daripada excavator. Walaupun demikian, 

excavator memiliki keunggulan karena tidak terlalu memadatkan dan 

mengganggu struktur tanah. Hal ini disebabkan oleh karakteristik excavator 

dengan long arm yang memungkinkan untuk menjangkau areal di sekitarnya 

tanpa terlalu banyak berpindah tempat dan memadatkan tanah. Namun dalam 

penerapannya alat yang digunakan yaitu bulldoser karena lebih efektif dan 

masalah kepadatan tanah yang ditimbulkan masih dapat dikompensasi dengan 

pembuatan lubang tanam yang lebih besar. 



 

Gambar 3.16 Pembukaan lahan dengan sistem zero burning 

Sumber: https://docplayer.info/68807197-Persiapan-lahan-pundu-learning-

centre.html 

 

 

6. Memancang 

Pemancangan sebaiknya dilakukan setelah pekerjaan perun, rumpuk, dan 

bakar II selesai dilakukan pada seluruh areal. Jarak tanam yang dipakai tergantung 

pada kerapatan tanaman. Kerapatan tanaman adalah jumlah tanaman yang ditanam 

dalam luasan tertentu dan sangat dipengaruhi oleh faktor bahan tanaman, lingkungan, 

dan sistem tanam. 

Pada tanaman yang bertajuk lingkaran seperti kelapa sawit, dianjurkan sistem 

tanam segitiga sama sisi karena sistem ini lebih efisien 15% daripada sistem bujur 

sangkar. Pada sistem segitiga sama sisi, jarak dalam barisan tidak sama dengan jarak 

antar baris. Jika jarak tersebut dinotasikan dalam satuan a, dapat dirumuskan sebagai 

berikut 

 

 

 

 

 

Jumlah tanaman/ha =    10.000 m2 

   A x 1/2a√3 

= 10.000 

   0,866a2 

A= jarak dalam barisan 

A x 1/2a√3 = jarak antar barisan (0,866 a) 

 

https://docplayer.info/68807197-Persiapan-lahan-pundu-learning-centre.html
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Gambar 3. 17 Sketsa / Denah jarak pancangan 9 x 9 m segitiga sama sisi 

Sumber: Allorerung dkk, 2010 

 

Jarak antartanaman (m) Jarak antarbaris (m) Kerapatan tanaman/ha 

8,8 x 8,8 x 8,8 7,62 150 

9,0 x 9,0 x 9,0 7,79 143 

9,2 x 9,2 x 9,2 7,97 136 

9,5 x 9,5 x 9,5 8,23 128 

10 x 10 x 10 8,67 116 

Tabel. 3.1 Jarak Tanam Tanaman Kelapa Sawit 

Sumber: Pahan, 2012 

 

Dalam melakukan pemancangan diperlukan peralatan seperti theodolit yang 

akan membantu memperlancar pekerjaan pemancangan dan pemasangan ajir yang 

nantinya sebagai tempat tanam tanaman kelapa sawit. Pekerjaan memancang seperti 

pada gambar 3. 18, 3.19 dan 3.20 berikut ini. 



 

Gambar 3.18 Saat memancang menggunakan theodolit 

Sumber gambar: https://medium.com/@bawangmerah711/wa-089-858-525-43-jasa-

pengukuran-tanah-jasa-pengukuran-topografi-jasa-pengukuran-lahan-jasa-

78e188cb6049 
 

 

Gambar3.19 Pengukuran lahan, jarak tanam dan pengajiran tanaman kelapa sawit 

Sumber gambar: https://medium.com/@bawangmerah711/ wa-089-858-525-43-

jasa-pengukuran-tanah-jasa-pengukuran-topografi-jasa-pengukuran-lahan-jasa-

78e188cb6049 

 

https://medium.com/@bawangmerah711/wa-089-858-525-43-jasa-pengukuran-tanah-jasa-pengukuran-topografi-jasa-pengukuran-lahan-jasa-78e188cb6049
https://medium.com/@bawangmerah711/wa-089-858-525-43-jasa-pengukuran-tanah-jasa-pengukuran-topografi-jasa-pengukuran-lahan-jasa-78e188cb6049
https://medium.com/@bawangmerah711/wa-089-858-525-43-jasa-pengukuran-tanah-jasa-pengukuran-topografi-jasa-pengukuran-lahan-jasa-78e188cb6049
https://medium.com/@bawangmerah711/%20wa-089-858-525-43-jasa-pengukuran-tanah-jasa-pengukuran-topografi-jasa-pengukuran-lahan-jasa-78e188cb6049
https://medium.com/@bawangmerah711/%20wa-089-858-525-43-jasa-pengukuran-tanah-jasa-pengukuran-topografi-jasa-pengukuran-lahan-jasa-78e188cb6049
https://medium.com/@bawangmerah711/%20wa-089-858-525-43-jasa-pengukuran-tanah-jasa-pengukuran-topografi-jasa-pengukuran-lahan-jasa-78e188cb6049


 

Gambar 3.20  Alat untuk persiapan pengajiran dan penentuan jarak tanam 

Sumber gambar: https://medium.com/@bawangmerah711/wa-089-858-525-43-jasa-

pengukuran-tanah-jasa-pengukuran-topografi-jasa-pengukuran-lahan-jasa-

78e188cb6049 
 

 

7. Membersihkan jalur tanam dan pasar tikus 

Pasar tikus adalah jalan rintisan yang dibuat diantara 2 barisan tanaman. Pasar tikus 

digunakan untuk jalan panen, memudahkan dalam perawatan tanaman, serta kontrol 

di lapangan. Membersihkan jalur tanam dan pasar tikus dilakukan dengan memotong 

batang melintang yang tidak habis terbakar dan mengenai titik tanam dan jalan rintis 

serta menggulingkannya kesamping (cincang guling). Pada sistem zero burning, 

kegiatan ini tidak perlu dilakukan lagi. 

Keuntungan pekerjaan cincang guling bila dilakukan bersamaan dengan pembukaan 

lahan yaitu sebagai berikut: 

a. Tenaga perun yang terlatih dalam menggunakan gergaji rantai tersedia cukup 

banyak dilapangan 

https://medium.com/@bawangmerah711/wa-089-858-525-43-jasa-pengukuran-tanah-jasa-pengukuran-topografi-jasa-pengukuran-lahan-jasa-78e188cb6049
https://medium.com/@bawangmerah711/wa-089-858-525-43-jasa-pengukuran-tanah-jasa-pengukuran-topografi-jasa-pengukuran-lahan-jasa-78e188cb6049
https://medium.com/@bawangmerah711/wa-089-858-525-43-jasa-pengukuran-tanah-jasa-pengukuran-topografi-jasa-pengukuran-lahan-jasa-78e188cb6049


b. Dengan membuat pasar tikus, setiap 2 rintis akan memudahkan untuk 

meningkatkan mutu penanaman kelapa sawit sehingga jumlah sisipan yang 

diperlukan nantinya akan berkurang. 

c. Prestasi pekerjaan perawatan akan lebih baik karena sudah ada “ pasar tikus” yang 

memudahkan pengendalian gulma dan pengontrolan hasil kerja. 

d. Memindahkan batang kayu yang dicincang akan lebih mudah dilakukan pada saat 

ini dibandingkan pada saat areal sudah tertutup kacang-kacangan penutup tanah. 

8. Pembuatan Jalan dan Saluran Air 

Pembuatan jaringan jalan dan air dilakukan pada saat-saat awal pembukaan 

lahan karena jalan tersebut dibutuhkan untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan 

dan memudahkan kontrol pekerjaan di lapangan. Pembuatan saluran dilakukan untuk 

mengeluarkan air dari areal sehingga penanaman dapat dilakukan. 

9. Pembuatan Jaringan Jalan 

Pembuatan jaringan jalan sebaiknya dilakukan sebelum pekerjaan imas dan 

tumbang. Dengan adanya jalan, pada saat memulai pembukaan lahan, akan 

meningkatkan mutu pekerjaan pembukaan lahan itu sendiri. Perkebunan kelapa sawit 

menghasilkan produk dalam bentuk TBS yang bersifat Bulk. Untuk mengeluarkan 

TBS dari dalam blok ke TPH (tempat pengumpulan hasil) dan mengangkutnya ke 

pabrik pengolahan, mutlak diperlukan jaringan jalan yang dapat memenuhi beberapa 

persyaratan dan manfaat. Jaringan jalan tersebut yaitu pasar tikus, rintis tengah, jalan 

pengumpul, subjalan utama, dan jalan utama. 

a. Pasar tikus ( harvester path ) 

Persyaratan dan manfaat jalan tikus sebagai berikut: 

1) Merupakan rintis yang dibuat diantara 2 barisan tanaman kelapa sawit 

2) Digunakan untuk memudahkan pengangkutan TBS dari dalam blok ke TPH 

(tempat pengumpulan hasil) serta memudahkan pekerjaan perawatan tanaman 

dan kontrol di lapangan 



3) Dibuat secara manual dan/atau kimia (disemprot herbisida) 

 

b. Rintis tengah ( average carry ) 

Persyaratan dan manfaat rintis tengah sebagai berikut: 

Merupakan rintis yang membagi blok menjadi 2 bagian yang sama besar dan 

sejajar dengan jalan pengumpul 

1) Merupakan jarak maksimal bagi karyawan potong buah untuk mengeluarkan 

buah dari dalam blok ke TPH 

2) Digunakan untuk memudahkan kontrol pekerjaan di dalam blok 

3) Dibuat secara manual dan perawatan selanjutnya dapat dilakukan secara kimia 

bersamaan dengan pengendalian gulma dipiringan dan gawangan. 

c. Jalan pengumpul (collection road ) 

Persyaratan dan manfaat jalan pengumpul sebagai berikut: 

1) Dibangun dan dirancang untuk dilalui kendaraan pengangkut TBS seminggu 

sekali (mengikuti pola rotasi panen) 

2) Dibuat dengan arah utara selatan setiap 300 m (lebar 7 m) dan tegak lurus 

dengan jalan utama. 

d. Subjalan utama (submain road) 

Persyaratan dan manfaat subjalan utama sebagai berikut: 

Merupakan jalan pengumpul yang sering dilewati kendaraan pengangkut 

TBS. Hal tersebut biasanya disebabkan kondisi jalan tersebut lebih bagus dari 

jalan pengumpul yang lain. 

e. Jalan utama (main road) 

Persyaratan dan manfaat jalan utama sebagai berikut: 

1) Dibangun dan dirancang untuk tahan dilalui kendaraan pengangkut TBS 

setiap hari 

2) Merupakan muara dari setiap jalan pengumpul 



3) Dibuat dengan arah utara selatan setiap jarak 1.000 m atau 2.000 m (lebar 9 

m) 

Membuat jaringan jalan dikebun berarti membuat blok. Hal ini disebabkan karena 

setiap blok dipisahkan dengan blok yang lain oleh jaringan jalan. Sejauh keadaan 

memungkinkan, penanaman kelapa sawit sebaiknya dilakukan dalam blok 

tersebut diusahakan lurus, walaupun hal ini sukar diterapkan pada areal berbukit-

bukit. Pada kebanyakan areal kebun, batas-batas blok tersebut tidak bisa lurus 

karena berbatasan dengan tepian sungai, perkampungan penduduk, dan areal 

lainnya yang tidak bisa ditanami. Keteraturan bentuk dan ukuran blok ini sangat 

penting karena akan memudahkan dalam operasional pekerjan di lapangan, 

terutama dalam pencatatan produksi, pengaturan organisasi kerja, pengukuran 

output kerja, pengambilan contoh daun untuk analisis dilaboratorium dan lain-

lain. 

10. Pembuatan Saluran air 

Pembuatan saluran air dimaksudkan untuk mengendalikan tat air di dalam 

wilayah perkebunan. Metode pengendalian tata air yang umum digunakan yaitu 

irigasi dan drainase. Irigasi merupakan usaha untuk menambah air ke dalam 

wilayah, sedangkan drainase kebalikannya. Hal ini perlu disadari agar tidak 

terjadi kekeliruan dalam pemakaian terminologi irigasi untuk tata nama 

(nomeclatur) drainase karena kedua sistem ini saling berlawanan da tidak 

mungkin digabung menjadi satu kesatuan. Untuk mencegah timbulnya kerancuan 

dalam tatanama sistem drainase, berikut penjelasannya. 

a. Drainase lapangan (field drains/parit tersier) 

1) Berfungsi menyekap air yang ada dan atau mengalirkannya dipermukaan 

tanah 

2) Dalam keadaan tertentu berfungsi menurunkan permukaan air tanah 

3) Merupakan parit buatan 



b. Drainase pengumpul (collection drains/parit sekunder) 

1) Berfungsi mengumpulkan air dari suatu areal tertentu dan mengalirkannya 

ke pembuangan 

2) Merupakan buatan manusia dan dapat berbentuk saluran (parit), kolam, 

waduk, dan lainnya 

3) Dapat juga berupa teras bersambung dan benteng, dimana bentuk 

pengumpulannyanberdiri sendiri dan pembuangannya mellalui peresapan 

tanah 

c. Drainase pembuangan (outlet drains/parit primer) 

1) Berfungsi mengeluarkan air dari suatu areal tertentu 

2) Umumnya memanfaatkan kondisi alam yang ada, seperti sungai, jurang, 

rendahan, dan lainnya. 

3) Jika tidak dapat memanfaatkan kondisi alam juga dapat berupa saluran 

buatan (kanal), sistem pompa, dan lain-lain. 

d. Macam- macam Jaringan Pengairan 

Rancangan sistem jaringan saluran pengairan dan drainase dalam 

areal perkebunan berkaitan dengan masalah-masalah penyediaan air dan air 

buangan. Jaringan pengairan dan drainase akan mencakupi saluran induk, 

saluran pembagi (saluran skunderdan tertier) dan saluran-saluran yang lebih 

kecil (kuarter) yang berada disekitar petak-petak perkebunan kelapa sawit. 

Sistem pengairan memainkan peranan menentukan dalam usaha 

perkebunan.  Total kebutuhan air oleh tanaman dan kelembaban tanah 

dicukupi oleh ketersediaan air dari jaringan pengairan tersebut.   Sistem 

pengairan mempunyai peranan penting dalam melindungi lahan perkebunan, 

terutama daerah-daerah basah (humid regions) yang sering terlanda banjir, 

maupun di daerah dengan lahan berbukit-bukit.  Penggenangan dapat 

menambah kesuburan tanah tetapi dapat pula merusak tanaman atau pun 



menimbulkan kerugian pada tanah terutama apabila terjadi penggenangan 

yang berlebihan baik dalam intensitas maupun kualitas. Macam-macam  

Sistem Jaringan Pengairan, yaitu sebagai berikut: 

1) Sistem Random 

Sistem ini dapat disesuaikan secara luas terhadap keadaan lahan yang 

ada di area perkebunan.  Sistem ini sedikit atau tidak memerlukan 

perubahan-perubahan keadaan topografi.  Sistem yang dirancang dengan 

baik akan dapat menampung aliran air yang tersedia secara maksimum 

atau harus dapat digunakan secara efektif.  Saluran paling besar biasanya 

mengikuti tempat dengan kemiringan tertinggi yang berada sepanjang 

garis kontour ataupun punggung lahan untuk menjaga permukaan air 

dalam suatu posisi teringgi sehingga dapat menjangkau bagian terbesar 

areal lahan. 

Saluran-saluran cabang atau pembagi dapat pula mengikuti garis 

kontour atau memotongnya untuk menggiring air masuk kedalam selokan-

selokan pengairan yang lebih kecil yang berhubungan langsung dengan 

petak-petak lahan perkebunan. 

 

 

2) Sistem Paralel 

Dalam sistem ini, jaringan pengairan dan drainase dibangun secara 

beraturan dan sejajar satu terhadap yang lain.  Apabila menjumpai lahan 

yang datar atau lahan dengan lereng yang sedang tanpa banyak 

bergelombang, jaringan pengairan dengan sistem paralel dapat diterapkan 

dengan efisien. 

Saluran induknya, seperti juga pada jaringan dengan sistem random, 

dibangun atau digali sepanjang garis kontour  dengan elevasi ketinggian 



yang cukup agar dapat menjamin permukaan air pada saluran-saluran 

pengairan segingga dapat mecukup areal lahan yang lebih luas.  Saluran-

saluran pembagi umumnya digali memotong lereng lahan untuk 

mengalrkan air masuk kedalam selokan pengairan yang langsung 

berhubungan dengan petak-petak lahan perkebunan. 

a) Saluran drainase alam harus diperpanjang sebagai parit primer. 

b) Saluran skunder dan tersier dibangun menurut keadaan lapangan, 

sehingga air hujan tidak menggenangi areal tanaman. 

e. Dasar pembuatan sistem drainase 

1) Pembangunan sistem drainase di perkebunan terutama ditujukan untuk 

mengendalikan kelembabab tanah sehingga kadar airnya stabil antara 20-

25% dengan kedalaman aras air (water table) maksimum 60 cm. Selain itu 

pembangunan drainase juga diusahakan terhindar dari kejenuhan air 

secara terus-menerus selama maksimum 2 minggu 

2) Sistem drainase dibuat berdasarkan pada kemampuan saluran air untuk 

mengeluarjkan kelebihan air dalam 24 jam (m3/24 jam). Volume air yang 

akan dialirkan melalui sistem drainase biasanya berkisar 60-80% dari 

curah hujan, tergantung pada jenis tanah, topografi, dan lamanya periode 

kekeringan. Dengan mempertimbangkan 1 mm curah hujan setara dengan 

10 m3 air hujan maka volume air yang diterima kebun. 

f. Teknis pembuatan saluran drainase 

1) Kondisi kebun, afdeling/devisi, atau blok yang tergenang air-baik secara 

permanen maupun temporer-merupakan indikasi bahwa sistem drainase 

alamiah tidak mampu mengeluarkan kelebihan air dalam waktu 24 jam. 

Dalam kondisi seperti ini, mutlak diperlukan peningkatan kemampuan 

sistem drainase untuk mengeluarkan air keluar areal. Secara optimal, 

peningkatan ini dapat dilakukan dengan membuat saluran air. 



2) Pembuatan saluran air memerlukan perhitungan dan syarat teknis 

(spesifikasi) tertentu supaya tujuannya dapat tercapai. Saluran air harus 

membentuk suatu jaringan dan saling bermura secara bertingkat, di mana 

saluran drainase lapangan bermuara pada drainase pengumpul dan 

drainase pengumpulkan bermuara pada drainase pembuangan 

3) Titik temu (junction) antarsaluran air dibuat bersudut 60-700 dan 

membentuk pola tulang ikan. Titik temu ini harus membelok ke arah aliran 

air dan tidak boleh tegak lurus. Disamping itu, titik temu ini juga harus 

berdiri sendiri (tunggal) sehingga mencegah terjadinya perputaran arus 

air/turbulensi, hal yang umum terjadi bila suatu junction terdiri lebih dari 

2 percabangan dan saling berhadapan. 

4) Penampang saluran air harus semakin membesar pada daerah hilir karena 

sifat aliran air yang akan mengakumulasikan air di daerah hilirnya. 

Pembuatan penampang saluran air yang sama (dari hulu ke hilir) seperti 

yang lazim dilakukan di kebun, dapat menyebabkan air meluap dan 

menggenang di daerah hilir. Pembuatan penampang saluran air harus 

semakin membesar sesuai dengan urutan drainase lapangan, pengumpul, 

dan pembuangan. Cermati gambar 3.21 berikut ini! 

 

 



 

Gambar 3.21 Arah aliran air 

Sumber : Pahan, 2012. 

 

a) Pembentukan Kontur 

Dari hasil kegiatan survey lahan dan hasil peta yang dudah digambar 

maka terlihat areal lahan yang akan diusahan sebagai perkebunan 

kelapa sawit tersebut lokasinya datar dan berbukit dapat dilihat dari 

hasil penggambaran beta yang menunjukkan kontour ketinggian 

suatu daerah lahan yang akan dibuka.  

 

 

11. Pembuatan Teras 

a. Pembuatan dilakukan pada tanah miring, dimaksudkan untuk mencegah erosi dan 

mempermudah pelaksanaan panen. 

b. Teras individu (tapak kuda) dibuat pada areal kemiringan diatas 10 dengan garis 

tengah 3 -4 m dan membentuk sudut 5 kearah dinding. 

c. Pada areal yang kemiringan diatas 30, selain teras individu dibuat juga teras 

sinambung. 

12. Pembuatan Benteng (Tanggul) Sinambung dan Rorak 



a. Pada areal yang kemiringan 5 - 10 dibuat benteng sinambung dan rorak pada 

setiap selisih ketinggian 0,5 m dan areal kemiringan antara 10 – 25 dibuat selisih 

tinggi 1 m. 

b. Benteng atau tanggul dibuat dengan lebar bagian atas 40 cm, bagian bawah 60 

cm, tinggi 30 cm.  Jika terdapat parit drainase alam, maka jarak dari parit 45 cm. 

c. Rorak dibuat dengan ukuran bagian atas panjang 200 cm dan bagian bawah 

panjang 180 cm dan tinggi 60 cm. 

d. Jumlah rorak tergantung dari keadaan lapangan. 

B. KELAPA 

Penyiapan lahan dapat dilakukan bersamaan dengan penyiapan bibit kelapa. Tahapan 

penyiapan lahan tergantung pada kondisi topografi dan vegetasi. Biaya penyiapan lahan 

sangat tergantung pada kedua kondisi tersebut di atas. Berdasarkan pada vegetasi maka 

kegiatan penyiapan lahan adalah sebagai berikut: 

1. Pembukaan Lahan 

a. Pembukanan hutan untuk lahan tanaman Kelapa 

1) Babat semak serendah mungkin. 

2) Penebangan pohon menggunakan parang besar atau kapak (tebang pohon 

Tahap I). 

3) Penebangan pohon dengan alat kapak atau chainsaw (Tahap II) 

4) Kayu-kayu besar dapat dimanfaatkan untuk bangunan rumah atau pondok dan 

lain-lain. 

5) Sisa-sisa daun dan ranting sebaiknya dibiarkan melapuk. 

6) Kayu-kayu yang tidak digunakan dapat dikumpul pada tunggultunggul  kayu 

besar lalu dilakukan pembakaran secara bertahap atau terkendali.  

Usahakan sesedikit mungkin membakar untuk mencegah kemerosotan lahan 

atau kalau memungkinkan hal ini sebaiknya tidak dilakukan 



 

Gambar 3.22 Pembukaan Hutan Sekunder 

Sumber: Barri dkk., 2015 

 

b. Persiapan lahan hutan bersemak 

1) Semak atau belukar dapat langsung dibabat serendah mungkin atau hingga 

permukaan tanah. 

2) Hasil pembabatan, dikumpul dan dibiarkan melapuk. 

 

Gambar 3.23 Pembukaan Lahan Bersemak Belukar 

Sumber: Barri dkk., 2015 



 

c. Pembukaan lahan alang-alang 

Pemberantasan alang-alang dengan cara kimiawi menggunakan herbisida. 

Penggunaan bahan kimia ini dapat dilakukan langsung (sekitar 5 liter/ha) atau 

setelah pembakaran alang-alang (45 hari setelah alang-alang dibakar). (Ingat, 

hindari pembakaran alangalang jika tidak dapat mengawasinya) 

 

Gambar 3.24 Pembukaan Lahan alang-alang 

Sumber: Barri dkk., 2015 

 

d. Pengukuran Lahan 

Untuk Tanaman Kelapa Karena lahannya cenderung rata, maka pengukuran 

lahan dilaksanakan sekali sebelum memulai proses penanaman.  

1) Sistem segitiga 

Sistem tanam segi tiga dengan jarakantar tanaman  9 meter x 9 meter. Pada 

umur tertentu, jenis tanaman sela yang dapat ditanam di antara kelapa pada 

sistem dan jarak tanam ini lebih terbatas 

2) Sistem tanam pagar 

Sistem tanam pagar dengan jarak antar tanaman  6 meter x 16 meter. Pada 

jarak dan sistem tanam ini, peluang penanaman tanaman sela sangat besar, 



dan dapat dilakukan setiap waktu. Walaupun sistem dan jarak tanam ini, dapat 

mengurangi populasi kelapa/ha 

3) Sistem tanam gergaji 

Sistem tanam gergaji dengan jarak antar tanaman  ( 5/2 meter x 3 meter ) 16 

meter atau (6/2 meter x 3 meter) 16 meter. Pada sistem dan jarak tanam ini, 

peluang pemanfaatan lahan di antara kelapa sama dengan sistem pagar 

4) Sistem tanam segi empat 

Sistem tanam segi empat dengan jarak antar tanaman  8,5 meter x 8,5 meter 

atau  9 meter x 9 meter. Kendala pemanfaatan lahan diantara kelapa dengan 

sistem ini sama dengan pola segitiga. 

Teknik mengajir 

1) Sistem segitiga ( 9 x 9 x 9) meter 

a) Ambil tali yang telah ditandai pada tiga titik berjarak 9 m, lalu buat 

segitiga A-A1-A2 dengan titik A-A2 di garis dasar I. 

b) Garis dasar I mempunyai sudut kemiringan dengan arah lintasan matahari 

Timur – Barat sebesar 600 (Gambar 1) 

c) Lakukan hal ini di sepanjang garis dasar (hingga habis) atau kombinasi ke 

arah A3. 

d) Pembuatan titik ajir dilaksanakan tiga orang dan menanam ajir satu atau 

dua orang 

e) Sistem pagar ( 6 x 16 ) meter 

f)  Sistem ini paling mudah dilaksanakan, yaitu setelah ditentukan garis 

dasar I (A-B), gunakan tali yang diberi tanda setiap jarak enam meter 

untuk menentukan titik ajir dalam tiap baris tanaman. 

g) Lakukan hal yang sama untuk baris-baris selanjutnya, jarak antar baris 16 

meter. 



h) Cara mengajir pada sistem pagar ini dapat diterapkan juga pada sistem segi 

empat. 

 

2) Sistem gergaji  ( 5 x 3 ) x 16 ) meter 

a) Setelah garis dasar I ditentukan (A-B), maka awalnya tentukan titik A-A2 

di garis dasar I berjarak 5 atau 6 m, di bagian tengah A-A2 dibuat garis 

tegak lurus 3 m sehingga diperoleh titik A1 

b) Pada sistem ini akan diperoleh segitiga dengan tinggi 3 m. Kegiatan ini 

lebih mudah dikerjakan setelah kita membuat terlebih dahulu titik-titik ajir 

5-6 meter di sepanjang garis dasar. 

- Selanjutnya buat garis II berjarak 3 m dari garis dasar I tetapi dimulai 2.5 

m dari titik A (lihat inset) 

c) Setelah selesai, lanjutkan pada baris tanaman selanjutnya (C-D). Jarak 16 

m baris selanjutnya, diukur dari titik B ke D. Untuk mempermudah 

pekerjaan dibutuhkan tiga orang mengukur dan 1-2 orang menanam tiang 

ajir. 

 

 

 

3) Sistem segi empat 

a) Sistem ini paling mudah dilaksanakan, yaitu setelah ditentukan garis 

dasar I (A-B), gunakan tali yang diberi tanda setiap jarak enam meter 

untuk menentukan titik ajir dalam tiap baris tanaman. 

b) Lakukan hal yang sama untuk baris-baris selanjutnya, jarak antar baris 16 

m. 

c) Cara mengajir pada sistem pagar ini dapat diterapkan juga pada sistem 

segi empat. 



 

Sistem tanam dan jarak, populasi, dan jumlah lorong tanaman kelapa sebagai berikut:  

Cara tanam Jarak tanam (m) Populasi 

tanam/ha 

Jumlah 

lorong/ha 

Luas lorong 

(m) 

Segi empat 9 x 9 123 9 4500 

Segitiga 9 x 9 143 10 3800 

Pagar 6 x 16 106 6 7200 

Gergaji (5x3) x 16 175 5 6000 

Gergaji (6 x 3) x 16 155 5 6000 

Tabel 3.2 Sistem dan jarak  Tanam Kelapa 

Sumber:  Barri, dkk, 2015 

 

e. Macam-macam Jaringan Pengairan 

Teknis pembuatan saluran drainase 

1) Kondisi kebun, afdeling/devisi, atau blok yang tergenang air-baik secara 

permanen maupun temporer-merupakan indikasi bahwa sistem drainase 

alamiah tidak mampu mengeluarkan kelebihan air dalam waktu 24 jam. 

Dalam kondisi seperti ini, mutlak diperlukan peningkatan kemampuan sistem 

drainase untuk mengeluarkan air keluar areal. Secara optimal, peningkatan ini 

dapat dilakukan dengan membuat saluran air. 

2) Pembuatan saluran air memerlukan perhitungan dan syarat teknis (spesifikasi) 

tertentu supaya tujuannya dapat tercapai. Saluran air harus membentuk suatu 

jaringan dan saling bermura secara bertingkat, di mana saluran drainase 

lapangan bermuara pada drainase pengumpul dan drainase pengumpulkan 

bermuara pada drainase pembuangan 

3) Titik temu (junction) antarsaluran air dibuat bersudut 60-700 dan membentuk 

pola tulang ikan. Titik temu ini harus membelok ke arah aliran air dan tidak 

boleh tegak lurus. Disamping itu, titik temu ini juga harus berdiri sendiri 



(tunggal) sehingga mencegah terjadinya perputaran arus air/turbulensi, hal 

yang umum terjadi bila suatu junction terdiri lebih dari 2 percabangan dan 

saling berhadapan. 

4) Penampang saluran air harus semakin membesar pada daerah hilir karena sifat 

aliran air yang akan mengakumulasikan air di daerah hilirnya. Pembuatan 

penampang saluran air yang sama (dari hulu ke hilir) seperti yang lazim 

dilakukan di kebun, dapat menyebabkan air meluap dan menggenang di 

daerah hilir. Pembuatan penampang saluran air harus semakin membesar 

sesuai dengan urutan drainase lapangan, pengumpul, dan pembuangan. 

Saluran air sama dengan saluran air pada tanaman kelapa sawit. 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PRAKTIKUM  

LEMBAR KERJA 1 

Membuat Teras pada Persiapan Lahan Perkebunan Penghasil Minyak 

a. Tujuan 

Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik mampu membuat teras pada lahan 

perkebunan. 

b. Alat dan Bahan yang Digunakan 

1. Cangkul 

2. Lencek 



3. Sabit 

4. Meteran 

c. Keselamatan Kerja 

Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan setiap langkah kerja dan 

mempergunakan peralatan yang tersedia untuk membuat teras akan menentukan 

ketepatan hasil kegiatan Anda. 

 

d. Langkah Kerja 

1. Buatlah kelompok kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut 

2. Ukurlah lahan yang akan dibuat teras perkelompok. 

3. Buat macam-macam teras berdasarkan arahan intruktur pada lahan tanaman 

perkebunan. 

4. Buatlah teras bangku sesuai SOP. 

5. Buatlah teras Gulud sesuai SOP 

6. Buatlah Teras Individu. 

7. Rapikanlah semua teras yang dibuat, 

8. Buat Vidio untuk proses pembuatan teras tersebut lalu kirim Via WA atau Email 

9. Foto seluruh tahapan kegiatan lalu laporkan secara sistematis  

10. Bersihkan peralatan yang dipakai dan kembalikan pada tempat semula  

LEMBAR KERJA 2 

Membuat Titik ajir (pemancangan) pada Lahan Perkebunan Penghasil Minyak (Kelapa 

Sawit) 

a. Tujuan 

Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik mampu membuat titik ajir (pemancangan) 

pada lahan perkebunan. 

b. Alat dan Bahan yang digunakan 

1. Theodolit 



2. Ajir dari bamboo 

3. Ajir dari besi 

4. Meteran 50 m 

5. Kompas 

6. Tali Rafia 

7. Pemukul dari kayu 

8. Rambu ukur 

c. Keselamatan Kerja 

Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan setiap langkah kerja dan 

mempergunakan peralatan yang tersedia untuk membuat titik ajir (pemancangan) 

akan menentukan ketepatan hasil kegiatan Anda. 

d. Langkah Kerja 

1. Siapkan dan cek alat bahan yang diperlukan. 

2. Buatlah kelompok kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut 

3. Ukurlah lahan yang akan dibuat titik ajir (pemancangan) perkelompok. 

4. Sentukan arah utara menggunakan kompas dan theodolit dengan benar. 

5. Buat segitiga siku-siku terlebih dahulu dengan mengukur dari arah utara ke barat 3 

meter, kearah selatan 4 meter berdasarkan arahan intruktur pada lahan tanaman 

perkebunan. 

6. Ukurlah arah selatan 3 meter, 3 meter, 3 meter (9 meter). 

7. Berilah ajir dengan menancapkan dalam jarak 3 meter sambil dilihat menggunakan 

theodolit untuk meluruskan. 

8. Rapikanlah semua ajir yang dibuat.  

9. Buat Vidio untuk proses pembuatan titik ajir tersebut lalu kirim Via WA atau 

Email 

10. Foto seluruh tahapan kegiatan lalu laporkan secara sistematis  

11. Bersihkan peralatan yang dipakai dan kembalikan pada tempat semula  



 

 

CAKRAWALA 

Paludikultur Untuk Pertahankan Lahan di Masa Depan 

 

 

Gamabr 3.25 Paludiluktur 

Sumber gambar: Pojok iklim.com 

 

Perkebunan kelapa sawit di atas lahan gambut yang dikeringkan menghasilkan 

60 ton emisi CO2 per hektar per tahun. Jumlah itu serupa dengan emisi yang dikeluarkan 

dalam lima penerbangan pesawat dari Jakarta ke Eropa, demikian dijelaskan Profesor 

Hans Joosten dari Universitas Greifswald pada pameran pertanian internasional Pekan 

Hijau di Berlin.  Dengan timnya Profesor asal Belanda ini selama bertahun-tahun 

bekerjasama erat dengan Indonesia, mengkampanyekan pentingnya lahan gambut. 

Kepada DW ia menjelaskan lebih lanjut tentang pentingnya agar lahan gambut dijaga 

basah dan strategi untuk pertanian gambut di masa depan. 

DW: Mengapa penting agar lahan gambut tetap basah? 

Prof. Hans Joosten: Pengeringan lahan gambut menyebabkan begitu banyak efek negatif 

seperti emisi gas rumah kaca sampai kebakaran-kebakaran yang dihubungkan dengan 



lahan gambut kering. Subsiden membuat tanah semakin tenggelam dan pada akhirnya 

keseluruhan area akan dibanjiri air laut. Proses-proses ini hanya bisa dihentikan dengan 

membasahi ulang lahan gambut, dengan membuat ketinggian air sampai ke permukaan 

lagi. 

Apakah tantangan dalam membasahi lahan gambut lagi yang telah dikeringkan? 

Di Indonesia lahan gambut dikeringkan untuk membudidayakan terutama kelapa sawit 

dan akasia untuk pulp. Tanaman-tanaman ini memerlukan kondisi kering. Dengan 

membasahi ulang lahan yang dikeringkan, tanaman-tanaman yang sama tidak akan bisa 

dibudidayakan lagi di lahan tersebut. Jadi jenis tanaman yang ditanam harus diubah. 

Harus dipilih jenis tanaman yang dapat tumbuh dalam kondisi basah dan jenis pertanian 

seperti ini disebut paludikultur. Ini adalah budidaya rawa. 

Misalnya di Indonesia ada jenis perkebunan sagu, ini adalah jenis pohon palem yang bisa 

tumbuh dalam kondisi sangat basah. Ada juga jelutung sebagai pohon yang 

memproduksi karet, yang dapat menggantikan dengan kualitas yang lebih tinggi karet 

biasa, yang memerlukan kondisi lebih kering. Ada juga tengkawang di hutan rawa 

gambut yang memproduksi minyak yang sebagus minyak kelapa sawit tetapi tidak perlu 

pengeringan. Jadi jenis pertanian seperti inilah yang perlu dikembangkan. 

Bagaimana perkembangan paludikultur di Indonesia? 

Tahun lalu sebuah tim dibentuk untuk meneliti hal-hal ini. Saya tahu, bahwa Perusahaan 

Asian Pulp and Paper sudah memilih 10 jenis tanaman rawa gambut yang bisa tumbuh 

dalam kondisi sangat basah dan memproduksi kayu untuk bubur kertas. Mungkin 

tumbuhnya tidak secepat akasia yang mereka gunakan sekarang, tetapi dengan akasia 

mereka akan kehilangan lahannya dalam waktu 20 tahun dan mereka tidak akan punya 

apa-apa lagi. Memang sebaiknya fokus kepada keberlanjutan yang dapat selalu 

melanjutkan produksi, dengan daya hasil yang lebih rendah. 

Dan tentu saja ini berkaitan dengan pemuliaan tanaman dan pemilihan. Tanaman kelapa 

sawit telah melalui proses penelitian selama 100 tahun oleh pemulia tanaman, membuat 



daya hasil semakin tinggi. Ini juga harus dilakukan dengan tanaman-tanaman basah agar 

lebih produktif supaya bisa menghasilkan lebih banyak penghasilan dan uang. 

Ini adalah tanggung jawab bersama. Tentu saja perusahaan-perusahaan bertanggung 

jawab. Pemerintah, perguruan tinggi dan badan penelitian harus melakukan sesuatu. 

Semua harus berfokus untuk menemukan alternatif yang berkelanjutan – sebuah 

alternatif basah untuk pertanian yang berbasis lahan dikeringkan dan kehutanan di lahan 

gambut. Kita harus berpikir, tanaman apa yang bisa dibudidayakan dan menghasilkan 

uang? 

Apakah hal yang sama juga dilakukan di Uni Eropa sebagai penghasil emisi lahan 

gambut yang tinggi? 

Eropa mempunyai tantangan yang sama. Di Jerman ada 20 proyek paludikultur yang 

berjalan. Kami juga mencari alternatif bagi para petani Jerman di Greifswald. Tetapi 

kesadarannya di Jerman tidak begitu besar. Para petani dan pemerintah belum 

menyadari, bahwa mereka sudah dipojokkan di situasi dengan pilihan yang terbatas.  

Padahal orang Jerman secara umum sadar lingkungan dan mementingkan aspek 

berkelanjutan… 

Tetapi mereka juga konservatif. Dalam paludikultur semua harus dilakukan dengan cara 

yang baru. Pertanian di Eropa sejak sepuluh ribu tahun berlandaskan lahan kering dan 

sekarang mereka harus mengubah mentalitasnya. Tidak ada petani yang pernah belajar 

untuk bekerja pada kondisi basah. Jadi semuanya harus diubah. Dari jenis tanaman, 

logistik, sampai mesin-mesin yang digunakan. Jadi ini adalah perubahan-perubahan 

fundamental dan orang Jerman tidak terlalu inovatif dalam segi ini. Tetapi keadaan 

mereka juga tidak urgen. Inilah bedanya. 

Di Indonesia dorongan utama untuk perubahan adalah kebakaran-kebakaran besar pada 

tahun 2015. Itu bencana yang sangat besar dan Presiden Joko Widodo berkata: kita tidak 

bisa lanjut seperti ini. Ini telah menyebabkan terlalu banyak kematian dan terlalu banyak 



uang harus dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan. Kita harus mengubah sikap kita 

terhadap lahan gambut. Langkah ini belum diambil di Jerman, tetapi ini sedang dimulai.  

Seperti juga di Belanda. Di Belanda utara, yang tanahnya setiap tahun turun beberapa 

sentimeter dan sudah berada beberapa meter di bawah permukaan laut, sekarang mereka 

berinisiatif untuk kembali membasahkan semuanya. Ini artinya tidak ada sapi lagi di 

padang rumput. Kami butuh jenis pertanian yang berbeda. Isu seperti ini sedang mulai 

didiskusikan dengan intensif di Belanda. 

Jika Paludikultur dilakukan secara konsisten di Indonesia, konsekuensi apa yang akan 

timbul untuk perkebunan kelapa sawit? 

Ini artinya, seiring waktu, mereka harus meninggalkan lahan gambut. Menurut saya 

sangat benar, bahwa pemerintah Indonesia mengatakan, dalam masa transisi, perkebunan 

kelapa sawit diwajibkan untuk menaikkan ketinggian air sampai 40 cm di bawah 

permukaan. Dalam kondisi ini kelapa sawit masih bisa tumbuh dengan baik, tetapi 

penurunan muka tanah dan emisi terpotong setengahnya, serta resiko kebakaran turun. 

Ini langkah yang bagus, tapi masih permukaan tanah masih turun sebanyak 3 cm setiap 

tahunnya. Jadi dalam jangka panjang ini harus berubah jika tanah ingin dipertahankan. 

 

CONTOH SOAL 

1. Jelaskan langkah-langkah  pekerjaan pada pembukaan lahan dengan cara mekanik! 

Jawab: 

Tahapan pekerjaan sebagai berikut : 

a. Pembabatan dan penebasan dilakukan dengan menggunakan parang. 

b. Menumbang pohon-pohon besar dan kecil dengan traktor  

c. Kayu-kayu yang ditumbang dikumpulkan dengan traktor (I) 

d. Bakar I dilakukan setelah tumpukan 2 -3 bulan setelah dikumpulkan. 

e. Menumpuk II (sisa-sisa pembakaran I dkumpulkan dengan menggunakan traktor) 

f. Bakar II dilakukan 1-2 minggu setelah sisa pembakaran dikumpulkan. 



2. Jelaskan apa yang dimaksud drainase pembuangan (outlet drains/parit primer) pada 

lahan perkebunan Kelapa Sawit! 

Jawab:  

a. Berfungsi mengeluarkan air dari suatu areal tertentu 

b. Umumnya memanfaatkan kondisi alam yang ada, seperti sungai, jurang, 

rendahan, dan lainnya. 

c. Jika tidak dapat memanfaatkan kondisi alam juga dapat berupa saluran buatan 

(kanal), sistem pompa, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JELAJAH INTERNET 

Silahkan Lihat Vidio dengan Smart phone Anda untuk menscan kode QR dibawah ini! 

Tentang Persiapan lahan Tanaman Penghasil Minyak (Kelapa Sawit) 

1. https://www.youtube.com/watch?v=krUggREKj7w 

2. https://www.youtube.com/watch?v=3UU1pbRxk9g 

3. https://www.youtu.be/mhxLtLYSprc 

https://www.youtube.com/watch?v=krUggREKj7w
https://www.youtube.com/watch?v=3UU1pbRxk9g
https://www.youtu.be/mhxLtLYSprc


 

 

RANGKUMAN 

Persiapan lahan 

Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam operasional pembukaan lahan dengan sistem 

bakar atau tanpa bakar dari pembukaan lahan sampai penanaman, antara lain: 

1) Batasan areal yang akan dibuka segera dibuat 

2) Lokasi bibitan dan memulai pembibitan segera dibuat 

3) Tender pembukaan lahan pada beberapa kontraktor segera dilakukan 

4) Surat perintah kerja (SPK) kepada kontraktor yang dipilih segera dibuat 

5) Batas blok-blok pekerjaan dalam areal yang akan dibuka segera dibuat 

6) Saluran drainase utama (bila diperlukan) segera dibuka 

7) Imas dan tumbang (semi mekanis) dilakukan 

8) Pembakaran, perun (timbunan kayu) dan rumpuk atau perun dan rumpuk yang 

dilakukan secara mekanis (tanpa Bakar). Dalam konsep zero burning tidak 

diperbolehkan lagi membuka lahan dengan cara pembakaran. Sebagai alternatif 

pengganti, digunakan metode pembersihan lahan dari tegakan kayu dengan 

menggunakan alat berat seperti bulldoser dan excavator, segera dilakukan. 

9) Jalan utama (diikuti dengan jalan pengumpul atau saluran air) segera dibuat 

10) Teras bersambung(khusus pada areal berbukit) dibuat 

11) Pemancangan segera dilakukan 



12) Jalur tanam dan pasar tikus (jalan rintis) dibersihkan 

 

 

 

TUGAS MANDIRI 

Dalam persiapan lahan diharuskan melalui tahap-tahap dari awal sampai akhir. Sebutkan 

tahap-tahap persiapan lahan tanaman perkebunan penghasil minyak. Untuk 

menyelesaikan tugas tersebut carilah informasi dari sumber belajar dari buku referensi 

atau jelajah internet. 

 

PENILAIAN HARIAN 

Soal 

4. Jelaskan tentang pembukaan lahan berasal dari hutan primer maupun sekunder 

dengan cara mekanik! 

5. Jelaskan tentang pembukaan lahan berasal dari lahan Alang-alang dengan cara 

manual! 

6. Jelaskan tentang pembukaan lahan berasal dari semak belukar dengan cara manual ! 

7. Jelaskan tentang langkah-langkah pembuatan teras bangku beserta gambarnya ! 

8. Jelaskan langkah-langkah pembuatan teras gulud beserta gambarnya! 

9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pembukaan lahan sistem Zero burning! 

10. Jelaskan Manaat dan kerugian dari sistem Zero burning pada pembukaan lahan! 

11. Jelaskan apa yang dimaksud Sistem random dan Sistem Pararel pada Jaringan 

drainase lahan perkebunan kelapa sawit! 

 

 

 



REFLEKSI 

Setelah mempelajari bab ini, Anda pasti  menjadi lebih paham tentang konsep 

dasar pemupukan, konservasi lahan dan prinsip-prinsipnya pada tanaman perkebunan 

penghasil minyak. Dari semua materi yang telah dipelajari mana yang paling sulit untuk 

dipahami?  

Coba Anda diskusikan dengan teman sekelompokmu dan juga dengan guru mata pelajaran 

tersebut. Semoga dengan berdiskusi dan bertanya pada guru Anda maka materi yang 

belum dipahami menjadi paham dan mudah dalam pembelajaran 
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