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PEMELIHARAAN KESUBURAN TANAH DAN 

KONSERVASI LAHAN TANAMAN PERKEBUNAN 

TAHUNAN PENGHASIL MINYAK 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah selesai mempelajari uraian materi tentang Pemeliharaan Kesuburan Tanah 

dan Konservasi Lahan Tanaman Perkebunan Tahunan Penghasil Minyak, peserta 

didik mampu menerapkan dan melaksanakan Pemeliharaan kesuburan Tanah pada 

Tanaman Kelapa Sawit dengan benar, menerapkan dan melaksanakan Konservasi 

Lahan pada Tanaman Kelapa Sawit dengan benar, menerapkan dan melaksanakan 

Pemeliharaan kesuburan Tanah pada Tanaman Kelapa dengan benar, menerapkan 

dan melaksanakan Konservasi Lahan pada Tanaman Kelapa dengan benar. 

 

PETA KONSEP 

 

 

Kata kunci: Pemupukan, pupuk, unsur hara mikro, unsur hara makro, defisiensi, 

konservasi lahan 



 
 

PENDAHULUAN 

 

Tanaman perkebunan penghasil minyak (Kelapa Sawit dan Kelapa) yang banyak di 

budidayakan di Indonesia. Tingkat produksi buah kelapa sawit dan kelapa dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yakni faktor varietas bibit, jenis tanah, air, dan kecukupan unsur 

hara (pemupukan). Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau 

tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu 

berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun non-

organik (mineral). Pemupukan aalah proses pemberian pupuk tersebut kepada tanaman 

yang dibudidayakan dalam hal ini adalah kelapa sawit dan kelapa. Konservasi 

lahan/Pelestarian lahan adalah suatu cara penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan 

lahan atau tanah sesuai dengan kemampuannya. Konservasi lahan juga berarti 

memberikan perlakukan yang normal dan sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan. 

Tujuan konservasi lahan agar lahan tersebut tidak cepat rusak serta untuk 

mempertahankan tingkat produktivitas untuk waktu yang tidak terbatas (menjamin 

kesinambungan persediaanya). 

 

 

Gambar 6.1  Konservasi lahan dan Pemupukan Kelapa Sawit 

Sumber: www.mongabay.co.id dan Steemit .com 

 

Selain faktor diatas juga yang tidak kalah pentingnya adalah konservasi lahan 

perkebunan, agar lahan tetap terjaga kesuburannya dan tidak mudah erosi karena hujan 

http://www.mongabay.co.id/


 
 

atau sebab yang lainnya. Pengetahuan tentang jenis dan manfaat unsur hara mutlak 

dikuasai oleh petani. Dengan pengetahuan tersebut akan meningkatkan ketepatan 

dalam pemberian pupuk, baik jumlah, waktu pemupukan dan efektifitas pupuk 

terhadap produksi tanaman. Berikut ini adalah jenis unsur hara dan manfaat Pupuk 

TSP, Urea. KCl, MOP, Kieserit dan Dolomit bagi Tanaman Kelapa sawit dan Kelapa: 

1. Konservasi Lahan 

Pembahasan tentang perbaikan kesuburan tanah, kita awali dengan kegiatan 

mengidentifikasi bentuk dan jenis masalah kesuburan tanah. Masalah 

kesuburan tanah yang sering terjadi yaitu sebagai berikut: Sering terjadi 

banjir, menyebabkan areal perkebunan air berlebih menyebabkan areal 

terendam. Lahan yang terendam air tersebut menyebabkan kekurangan kadar 

oksigen. Sehingga akar tanaman tidak mampu melakukan proses fisiologis 

yaitu pernafasan, yang berakibat tanaman mati. Penggunaan pupuk buatan 

secara terus menerus dapat menimbulkan kerusakan sifat fisik, kimia, dan 

biologi tanah. Tanaman perkebunan banyak diusahakan pada lahan dengan 

kemiringan agak curam, oleh karena itu erosi menjadi penyebab kemunduran 

kualitas tanah yang  pada akhirnya berdampak pada penurunan produktivitas 

lahan. 

Lahan perkebunan tidak semua dilakukan di lahan datar. Di daerah tertentu 

banyak perkebunan dilakukan pada areal berbukit yang mempunyai topografi 

yang bervariasi. Perkebunan banyak dilakukan di daerah pegunungan yang 

berbukit. Pada daerah tersebut sangat rawan terjadi erosi. Cara perbaikan 

kerusakan kesuburan tanah akibat erosi antara lain:  reboisasi, pembuatan 

teras, penanaman secara kontur, multiple cropping, penanaman tanaman 

penutup tanah. 

a. Cara memperbaiki kesuburan tanah melalui konservasi lahan 

Secara garis besar, teknik pengendalian erosi dibedakan menjadi dua, yaitu 

A. KELAPA 



 
 

teknik konservasi mekanik dan vegetatif. Metode perbaikan kesuburan 

tanah secara vegetatif dapat dilakukan dengan beberapa cara., terutama 

pada saat tanaman masih relatif muda, atau tingkat penutupan lahan relatif 

rendah. Beberapa alternatif teknik konservasi yang dapat dipilih adalah 

sebagai berikut: 

1) Penanaman tanaman penutup tanah  

Tanaman penutup tanah adalah tanaman yang khusus ditanam untuk 

melindungi tanah dari ancaman erosi serta memperbaiki sifat kimia dan 

fisik tanah. Tanaman penutup berfungsi untuk menahan dan 

mengurangi daya rusak butir-butir hujan dan aliran permukaan, sebagai 

sumber pupuk organik, dan untuk menghindari dilakukannya 

penyiangan yang intensif. Penyiangan intensif dapat  menyebabkan 

tergerusnya lapisan atas tanah. Untuk menghindari persaingan antara 

tanaman penutup dengan tanaman utama, dapat dilakukan penyiangan 

melingkar (ring weeding). 

Tanaman yang digunakan sebagai tanaman penutup memerlukan 

persyaratan berikut: mudah diperbanyak, sistem perakaran tidak 

menimbulkan kompetisi dengan tanaman utama, tumbuh cepat dan 

banyak menghasilkan daun, tidak mensyaratkan tingkat kesuburan yang 

tinggi, toleran terhadap pemangkasan, resisten terhadap hama, penyakit, 

kekeringan, naungan, dan injakan, mampu menekan pertumbuhan 

gulma, tidak mempunyai sifat-sifat yang mengganggu seperti duri dan 

sulur-sulur yang membelit. Beberapa jenis tanaman yang biasa 

digunakan sebagai tanaman penutup tanah di lahan perkebunan antara 

lain Arachis pintoii, Centrosema pubescens, Calopogonium 

muconoides, Mucuna sp., dan tanaman legum menjalar lainnya. Terkait 

dengan lcc, akan telah dibahas lebih detail pada bab penananan. 

2) Cara Strip Rumput Alami 



 
 

Merupakan teknik konservasi dengan cara membiarkan sebagian tanah 

pada barisan / strip sejajar kontur (di antara tanaman perkebunan) 

ditumbuhi rumput secara alami selebar 20-30 cm. Strip rumput 

bermanfaat untuk konservasi tanah dengan caramengurangi kuatnya 

aliran permukaan. Selain itu strip rumput juga dapat berfungsi sebagai 

sumber pakan ternak. Dengan berjalannya waktu (3-4 tahun setelah 

aplikasi), strip rumput alami dapat membentuk teras kredit. 

3) Metode Rorak 

Rorak adalah lubang yang dibuat di bidang olah atau saluran peresapan 

sebagai tempat penampungan air aliran permukaan dan sedimen. 

Ukuran rorak yang umum digunakan pada lahan usaha tani tanaman 

perkebunan adalah panjang 50-100 cm, lebar 50 cm, dan dalam 30-50 

cm. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan rorak adalah: air 

hanya boleh tergenang beberapa saat. Apabila penggenangan berlanjut 

dikhawatirkan akan menimbulkan masalah berupa penyakit yang dapat 

menyerang tanaman. Selain berfungsi untuk menampung sedimen 

(sediment trap) dan menyalurkan air, rorak juga dapat menampung 

serasah, sehingga rorak dapat berfungsi sebagai fasilitas untuk aplikasi 

mulsa vertical juga dapat merangsang pertumbuhan akar baru, yang 

berdampak pada peningkatan produksi tanaman perkebunan. 

4) Sistem multistrata 

Merupakan konservasi tanah dengan cara penanaman tanaman buah-

buahan, kayu-kayuan, dan/atau tanaman legum multiguna 

(multipurpose leguminous) di antara tanaman perkebunan (tanaman 

utama), sehingga tercipta komunitas tanaman dengan berbagai strata 

tajuk. Dengan kondisi yang demikian, hanya sebagian kecil saja air 

hujan yang langsung menerpa permukaan tanah. Selain menguntungkan 

dari segi konservasi tanah, penerapan sistem multistrata dapat 



 
 

memberikan keuntungan lain, yakni: (1) tersedianya naungan untuk 

tanaman utama sehingga dapat menekan pertumbuhan gulma; (2) 

pangkasan dari tanaman legum pohonan dapat berfungsi sebagai sumber 

mulsa dan pupuk hijau; dan (3) tanaman lainnya yang ditanam dalam 

sistem multistrata dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. 

5) Membuat Teras 

Pada lahan-lahan yang memiliki slope kemiringan lebih dari 15 % maka 

untuk melakukan perbaikan kesuburan tanah dapat dilakukan dengan 

membuat teras. Pembuatan teras merupakan salah satu teknik 

konservasi mekanik. Ada bermacam teras yang dapat dibuat yaitu 

sebagai berikut: 

a) Pembuatan Teras Bangku 

Teras bangku dibuat dengan cara memotong panjang lereng dan 

meratakan tanah di bagian bawahnya, sehingga terjadi deretan bentuk 

seperti tangga. Pada perkebunan pembutan teras seperti ini, fungsi 

utamanya adalah: (1) aliran air permukaan bisa diperlambat; (2) 

aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak sampai merusak bisa 

ditampung dan disalurkan; (3) laju infiltrasi bisa ditingkatkan; dan 

(4) pengolahan tanah lebih mudah. Teras bangku dapat dibuat datar 

(membentuk sudut 00 dengan bidang horizontal), miring ke dalam 

(bidang olah miring beberapa derajat ke arah yang berlawanan 

dengan lereng asli), dan miring keluar (bidang olah miring ke arah 

lereng asli). 

Yang harus mendapat perhatian dalam pembuatan teras bangku 

antara lain:  

1) Diterapkan pada lahan dengan kemiringan 10-40%, tidak 

dibenarkan pada lahan dengan kemiringan >40% karena bidang 

olah akan menjadi terlalu sempit. 



 
 

2) Tidak direkomendasikan pada tanah dangkal (<40 cm). Tidak 

direkomendasikan pada lahan usaha pertanian yang 

menggunakan mesin pertanian. 

3) Tidak direkomendasikan pada tanah dengan kandungan 

aluminium dan besi tinggi. 

4) Tidak direkomendasikan pada tanah-tanah yang mudah longsor. 

Teras bangku dapat dilihat pada gambar 6.2 berikut ini. 

 
 

 
Gambar 6.2 Teras bangku 

Sumber: Balitri kementrian pertanian, 2015 

 

 

b) Pembuatan Guludan (Teras Gulud) 



 
 

Barisan guludan yang dilengkapi dengan saluran air di bagian 

belakang gulud dinamakan teras gulud. Ini dikenal pula dengan 

istilah guludan bersaluran. Bagian-bagian dari teras gulud terdiri atas 

guludan, saluran air, dan bidang olah. Fungsi dari teras gulud hampir 

sama dengan teras bangku, yaitu untuk menahan laju aliran 

permukaan dan meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah. 

Saluran air dibuat untuk mengalirkan aliran permukaan dari bidang 

olah ke saluran pembuangan air. Untuk mengatasi erosi dan aliran 

permukaan, guludan diperkuat dengan tanaman penguat teras. Jenis 

tanaman dapat digunakan sebagai penguat teras gulud sama dengan 

tanaman pada teras bangku. Yang wajib diperhatikan dalam 

pembuatan teras gulud adalah pada tanah yang permeabilitasnya 

tinggi, guludan dapat dibuat menurut arah kontur. Pada lahan yang 

permeabilitasnya rendah, guludan dibuat miring terhadap kontur, 

tidak lebih dari 1% ke arah saluran drainase pembuangan air. Ini  

bertujuan agar air yang tidak segera terinfiltrasi ke dalam tanah dapat 

tersalurkan ke luar ladang dengan kecepatan rendah. Teras gulud 

dapat dilihat pada gambar 6.3 berikut ini. 

 

Gambar  6.3 Teras gulud 

Sumber: Balitri kementrian pertanian, 2015 

 

 



 
 

c) Pembuatan Teras Individu 

Teras individu adalah teras yang dibuat pada setiap individu 

tanaman, terutama tanaman tahunan. Jenis teras ini biasa dibangun di 

areal perkebunan. Teras individu dapat dilihat pada gambar 6.4 

berikut ini. 

 

Gambar 6.4 Teras individu 

Sumber: Balitri kementrian pertanian, 2015 

 

b. Pemupukan 

1) Unsur Hara Nitrogen (N) 

Tanaman kelapa sawit dan Kelapa membutuhkan unsur nitrogen 

dalam jumlah banyak karena unsur ini sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman. Kekurangan unsur N dapat mengakibatkan 

pertumbuhan tanaman kelapa sawit dan kelapa terhambat, kerdil, daun 

tua menguning (hijau pucat kekuningan). Sumber unsur N: Urea dan 

ZA. 

2) Unsur Hara Phosphor (P) 

Unsur phosphor juga diperlukan dalam jumlah banyak oleh 

tanaman Kelapa Sawit dan Kelapa. Manfaat unsur phosphor bagi 

tanaman kelapa sawit dan kelapa yaitu memperkuat perakaran, batang 

dan meningkatkan kualitas buah kelapa sawit. Kekurangan unsur 



 
 

phosphor menyebabkan daun tanaman berwarna keunguan dan tanaman 

tumbuh kerdil. Sumber unsur P: TSP, SP-18, SP-36, Rock Phosphat. 

3) Unsur Hara Kalium (K) 

Manfaat dan peran unsur kalium bagi tanaman kelapa sawit dan 

kelapa yaitu mempengaruhi jumlah dan ukuran tandan serta berperan 

penting dalam penyusunan minyak. Tanaman kelapa sawit dan kelapa 

membutuhkan unsur kalium dalam jumlah banyak. Kekurangan unsur 

kalium menyebabkan timbulnya bercak transparan pada daun tua 

kemudian mengering. Sumber unsur K: KCl. 

4) Unsur Hara Magnesium (Mg) 

Tanaman Kelapa Sawit dan Kelapa membutuhkan unsur magnesium 

dalam jumlah banyak. Manfaat unsur magnesium (dolomit) bagi 

tanaman kelapa sawit dan Kelapa berfungsi dalam proses fotosintesis. 

Kekurangan magnesium menyebabkan ujung daun tua Kelapa Sawit 

dan Kelapa kekuningan jika terkena sinar matahari. Sedangkan daun 

yang terlindung tidak menunjukkan gejala tersebut. Sumber unsur Mg: 

Dolomit, Kieserit. 

5) Unsur Hara Tembaga (Cu) 

Meskipun tanaman Kelapa Sawit dan Kelapa membutuhkan 

unsur tembaga dalam jumlah sedikit namun unsur ini sangat diperlukan. 

Manfaat unsur tembaga bagi tanaman kelapa sawit yaitu sebagai 

pembentuk klorofil (zat hijau daun) dan membantu mempercepat reaksi 

fisiologi tanaman. Kekurangan unsur tembaga (Cu) ditandai dengan 

warna daun kuning pucat, kemudian mengering dan mati. Umumnya 

kekurangan unsur tembaga (Cu) terjadi pada tanaman kelapa sawit dan 

Kelapa di tanah yang kurang subur (gambut). Sumber unsur Cu : CuSO4 

6) Unsur Hara Boron (B) 



 
 

Unsur hara boron diperlukan dalam jumlah sedikit. Manfaat 

unsur boron bagi tanaman Kelapa Sawit dan Kelapa yaitu sebagai 

penyusun gula, karbohidrat, protein dan perkembangan ujung dan anak 

daun. Gejala tanaman kelapa sawit dan kelapa yang kekurangan unsur 

boron yaitu munculnya daun pancing, daun kecil dan daun berbentuk 

sirip ikan. Sumber unsur B : Borak 

 

7) Unsur Hara Zink / Seng (Zn) 

Manfaat unsur zink bagi tanaman Kelapa Sawit dan Kelapa 

yaitu berperan dalam enzimatis dan menunjang pembentukan hormon 

pertumbuhan. Unsur zink hanya diperlukan dalam jumlah sedikit oleh 

tanaman kelapa sawit dan kelpa. Namun kekurangan unsur ini dapat 

menyebabkan matinya jaringan tanaman. Tanaman kelapa sawit di 

tanah gambut banyak mengalami kekurangan unsur zink sedangkan 

kelapa di tanah pinggiran yang tandus juga kekurangan zink. 

Prinsip Pemupukan Tanaman Kelapa Sawit terdiri dari 5T 

1) Tepat Waktu 

  Pupuk Tanaman kelapa sawit dan kelapa yang diberikan harus 

sesuai dengan waktu atau fase pertumbuhan tanaman (vegetatif atau 

generatif) dan musim yang ada karena erat kaitannya dengan 

ketersediaan air di kebun. 

2) Tepat Jenis 

              Jenis pupuk tanaman sawit dan kelapa yang diaplikasikan 

harus sesuai dengan kebutuhan tanaman, baik itu jenis dan kandungan 

unsur haranya. 

3) Tepat Dosis 

            Dosis atau takaran pupuk tanaman kelapa sawit dan kelapa 



 
 

yang diaplikasikan harus sesuai jumlahnya dengan kebutuhan tanaman 

kelapa sawit dan kelapa.  

4) Tepat Cara Aplikasi 

            Pupuk tanaman kelapa sawit dan kelapa dapat diaplikasikan 

sesuai dengan jenis, bentuk dan metode pemupukan tanaman kelapa 

sawit dan kelapa, agar efisien di waktu, biaya dan tenaga kerja. 

5) Tepat Sasaran 

              Apabila aplikasi pupuknya di tanah, maka sasaran penebaran/ 

penyemprotannya adalah diujung terluar dari piringan. Apabila 

aplikasinya adalah penyemprotan pada daun, maka sasarannya adalah 

bagian bawah daun karena jumlah stomatanya lebih banyak sehingga 

lebih cepat diserap tanaman atau pada ketiak daun jika aplikasi pupuk 

mikro. Diagram prinsip pemupukan dapat dicermati pada gambar 6.5 

berikut ini. 

 

Gambar 6.5 Diagram Prinsip pemupukan tanaman perkebunan penghasil 

minyak. 

Sumber: Balitri kementrian pertanian, 2015 
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Bahan yang diberikan kepada tanah dengan maksud untuk memperbaiki 

sifat-sifat fisik, kimia dan biologi tanah dinamakan pupuk. Bahan tersebut 

bermacam-macamantara lain: pupuk kandang, pupuk hijau, kompos, pupuk 

bokhasi serta pupuk kimia. Berdasarkan hal tersebut, ahli pupuk 

menggolongkan pupuk menjadi beberapa macam, misalnya berdasarkan 

pada kandungan unsur-unsur hara (susunan kimianya), berdasarkan atas 

terjadinya dan sifat organik dan anorganiknya. 

Penggolongan yang paling umum adalah yang didasarkan atas proses 

terjadinya pupuk tersebut yaitu : 1) Pupuk organik) dan 2) Pupuk anorganik. 

Bahannya berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan dan manusia, seperti 

pupuk kandang, pupuk hijau, kompos, bokhasi dan sebagainya. Untuk 

lebih jelasnya cermati tabel 6.2 tentang jenis pupuk organik 

diperkebunan kelapa sawit berikut ini.  

No Jenis Pupuk/ Limbah Bentuk 

1. Limbah Perkebunan  

 Sisa-sisa tanaman Pelepah kelapa sawit 

Daun kacangan 

 Kompos Campuran dari sisa-sisa tanaman yang 

terdekomposisi 

 Pupuk hijau Kacangan atau tumbuhan lain yang dibenam di 

dalam tanah 

 Pupuk kandang Kotoran ternak seperti sapi, ayam, dan lain-lain 

2. Limbah dari proses pengolahan kelapa 

sawit 

 

 Padat - Janjang kosong 

- Wet Decanter solid 

 Cair Palm oil mill effluent (POME) 

3. Inokulan tanah - Rhyzobium sp 

 

 Bakteri legum pengikat - Azotobacter sp 

- Beijerinka sp 

- Clostridium sp 

- Achromobacter sp 

- Pseudomonas sp 

 

Tabel 6.1  Jenis pupuk /Limbah Organik Di Perkebunan Kelapa Sawit 

Sumber: Pahan, 2012 

1) Pupuk Anorganik 



 
 

Pupuk ini dibuat di dalam suatu kawasan tertentu atau pabrik. Bangsa 

kita memiliki banyak pabrik pupuk buatan yang menghasilka berbagai 

jenis pupuk anorganik antara lain: PUSRI (Palembang), PUPUK 

ASEAN (Aceh), KUJANG (Jawa Barat), PERTOKIMIA GRESIK 

(Jawa Timur). Tipe pupuk anorganik disajikan pada tabel 6.2 berikut 

ini. 

NO Tipe/Kriteria pupuk Keterangan Contoh Pupuk 

1. Metode Produksi 

-Alam (natural) 
 

-Buatan (sintetik) 

 

-Diambil dari alam, hanya sedikit 
diproses 

-Dibuat dari proses industri 

Rock Phospate 

Urea, MOP, dll 

2. Jumlah Hara 

- Pupuk Tunggal 

(straight) 

- Pupuk Majemuk 
(Compound) 

Hanya mengandung 1 hara (baik 

makro/mikro) 
Mengandung lebih dari 2 hara makro 

Urea, MOP 

NPK compound 

3. Jenis Percampuran 

- Pupuk campuran 
(mix) 

- Pupuk kompleks 

(complex) 

Campuran 2 atau lebih hara tunggal 

atau hara majemuk secara fisik 

Campuran 2 atau lebih hara tunggal 
atau hara majemuk secara kimia 

NPK mix 

Nitro Phospate, 

Ammonium 
Sulphate (ZA) 

4. Keadaan fisik 

- Padat (solid) 

- Cair (liquid) 

- Gas ( gaseous) 

Berupa kristal, tepung dan butiran 

dengan ukuran beragam 

Berupa larutan atau sispensi 

Berupa cairan pada tekanan rendah 

Urea, TSP, 

SP36, RP, MOP,  

Pupuk daun 

Gandasil 
Ammonia 

5. Cara Kerja 

- Bereaksi cepat 
(quick acting) 

- Bereaksi lambat 

( slow acting) 

Mudah larut dalam air dan segera 

tersedia 

Mengalami transformasi sebelum 
menjadi bentuk larut yang tersedia 

bagi tanaman 

Urea 

TSP, RP 

Tabel 6.2 Tipe Pupuk Anorganik Berdasarkan Beberapa Kriteria yang umum 

dipergunakan 

Sumber: Pahan, 2012 

 

Kelebihan-kelebihan pupuk anorganik antara lain: 

1) Bisa diberikan kepada tanaman dengan jumlah unsur hara yang sesuai 

dengan kebutuhan tanaman. 



 
 

2) Karena mudahnya pupuk anorganik larut sehingga unsur hara yang 

dikandungnya mudah tersedia bagi tanaman. 

3) Unsur-unsur hara yang diperlakukan dapat diberikan dalam komposisi 

yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. 

4) Senyawa unsur hara yang diberikan (setelah bereaksi dalam tanah) 

berada dalam bentuk ion yang mudah tersedia bagi tanaman. 

5) Bisa diberikan pada saat yang tepat sesuai dengan tingkat petumbuhan 

tanaman. 

6) Dalam hal pemakaian, pupuk anorganik lebih praktis, demikian pula 

pengangkutan lebih mudah karena konsentrasi (kadar haranya) tinggi 

(dengan kandungan hara yang sama, volumenya jauh lebih kecil 

dibanding dengan pupuk alam). 

Adapun beberapa kekurangan pupuk anorganik antara lain: 

1) Kandungan unsur-unsur mikro sangat sedikit bahkan ada yang tidak 

mengandung unsur mikro. 

2) Sering tidak terjangkau oleh akar tanaman karena unsur haranya dapat 

hilang tercuci ke lapisan tanah bawah,  

3) Bisa mrendahkan pH tanah sehingga diperlukan usaha perbaikan pH 

kembali. 

4) Beberapa jenis pupuk buatan bisa membahayakan kesehatan manusia. 

 

Penggolongan Pupuk Anorganik 

Penggolongan pupuk organik berdasarkan kandungan unsur hara utama 

dan dikenal dua golongan besar, yaitu pupuk tunggal dan pupuk majemuk. 

1) Ppupuk yang hanya mengandung satu jenis unsur hara saja disebut 

pupuk tunggal. 

2) Pupuk yang mengandung dua atau lebih unsur hara sekaligus dalam satu 

jenis pupuk disebut pupuk majemuk. 



 
 

Macam-macam pupuk yang ada dipasaran yang familiar adalah UREA, 

ZA, TSP, KCL, PHONSKA, SP-36 dan lain-lain. Seperti gambar di bawah 

ini 

 

 

 

 

Gambar 6.6 Macam-macam pupuk anorganik (buatan)Sumber:  belajartani.com



 
 

Hara yang digunakan dalam perkebunan kelapa sawit  bersumber antara lain: 

Sumber hara Hara 

utama 

N P2O5 K2O MgO CaO B Cu S Cl 

Pupuk Tunggal 

Urea 

AN 

ZA 

 RP 

TSP 

SSP 

MOP,KCl 

 SOP 

Kiserit 

Dolomit 

Sulfur 

Boraks 

CuSo4H2O 

DAP 

Langbeinit 

 

 

 

N 
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N,S 

P,Ca 

P,Ca 
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Tabel 6.3 Sumber-sumber unsur hara yang digunakan dalam perkebunan kelapa sawit 

Sumber: Pahan, 2016 (diedit Penulis 2019) 



 
 

2. Keadaan Hara Kelapa Sawit di Dalam Tanah 

Agar pemupukan tanaman kelapa sawit dapat optimal, harus 

mengetahui dasar ilmu tanah dan nutrisi kelapa sawit baik untuk mengevaluasi 

areal bukaan baru maupun untuk mengelola pertanaman yang telah ada 

sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimum. Setiap lokasi yang 

akan ditanami harus dievaluasi kesuburan tanahnya (kesuburan kimia, fisik, 

draenase dan topografi. Kesuburan tanah dan hara tanaman perlu dipantau terus 

menerus dengan menggunakan analisis tanah dan daun sehingga dapat 

ditentukan apakah terjadi kekahatan hara atau kelebihan hara. 

Pedoman dasar untuk interpretasi hasil analisis tanah dan tanaman : 

Sifat Kimia Dalam Tanah 

Sifat 

Kimia Dalam Tanah 

Sangat 

rendah 

Rendah Sedang Tinggi 

pH 

Organik Carbon (%) 

Total Nitrogen (%) 

Total Phosphor (mg/kg) 

Phosphor tersedia (mg/kg) 

Kalium dapat ditukar 

(cmol/kg) 

Magnesium dapat ditukar 

(cmol/kg) 

 

<3,55 

<0,85 

<0,085 

<125 

<8,05 

<0,085 

<0,085 

<6,05 

pasti 

4,05 

1,25 

0,125 

205 

15,05 

0,25 

0,25 

12,05 

hampir  

4,25 

1,55 

0,155 

255 

20,05 

0,255 

0,255 

15,05 

mungkin 

5,55 

2,55 

0,255 

405 

25,05 

0,305 

0,305 

18,05 

mungkin 

Tabel 6.4 Pedoman dasar untuk interpretasi hasil analisis tanah dan tanaman yang 

digunakan dalam perkebunan kelapa sawit 

Sumber: Pahan, 2016 (diedit Penulis 2019) 

 

 

Status Kadar Hara Daun Kelapa Sawit 



 
 

Tanaman muda ( <6 tahun) 

HARA KAHAT OPTIMUM KELEBIHAN 

Nitrogen (%) 

Phosphor (%) 

Kalium (%) 

Magnesium (%) 

Calsium (%) 

Sulfur (%) 

Clor (%) 

Boron (mg/kg) 

Cuprum (mg/kg) 

Zicn (mg/kg) 

<2,50 

<0,15 

<1,00 

<0,20 

<0,30 

<0,20 

<0,25 

<8 

<3 

<10 

 

2,6-2,9 

0,16-0,19 

1,1-1,3 

0,3-0,45 

0,5-0,7 

0,3-0,4 

0,5-0,7 

15-25 

5-8 

12-18 

 

>3.1 

>0,25 

>1,8 

>0,7 

>0,7 

>0,6 

>0,6 

>40 

>15 

>80 

Tabel 6.5 Status Kadar hara daun Tanaman Kelapa Sawit 

Sumber: Pahan, 2012 (diedit oleh Penulis 2019) 

 

Tanaman dewasa ( >6 tahun) 

HARA KAHAT OPTIMUM KELEBIHAN 

Nitrogen (%) 

Phosphor (%) 

Kalium (%) 

Magnesium (%) 

Calsium (%) 

Sulfur (%) 

Clor (%) 

Boron (mg/kg) 

Cuprum (mg/kg) 

Zinc (mg/kg) 

<2,30 

<0,14 

<0,75 

<0,20 

<0,25 

<0,20 

<0,25 

<8 

<3 

<10 

2,4-2,8 

0,15-0,19 

0,9-1,2 

0,25-0,40 

0,5-0,75 

0,25-0,35 

0,5-0,7 

15-25 

5-8 

12-18 

>3.0 

>0,25 

>1,6 

>0,7 

>1,0 

>0,6 

>1,0 

>40 

>15 

>80 

Tabel 6.6 Status Kadar hara daun Tanaman Kelapa Sawit 

Sumber: Pahan, 2012 (diedit oleh Penulis 2019) 

 

 

3. Kekurangan Unsur pada tanaman Kelapa Sawit dan cara    



 
 

     mengatasinya. 

Kekurangan unsur hara pada tanaman yang mengakibatkan terjadinya 

abnormalitas, kerusakan dan kematian pada tanaman tersebut dengan terlebih 

dahulu menunjukkan gejala-gejala tertentu akibat defisiensi. 

a. Unsur Nitrogen  

Gejala kekurangan Nitrogen: 

1) Kecepatan produksi daun pertahun menurun  

2) Daun-daun tua berwarna hijau pucat kekuning-kuningan 

3) Anak daun berukuran sempit dan menggulung ke arah lidi. 

4) Kecepatan tumbuh berkurang atau terhambatnya pertumbuhan tanaman 

dan bagian atas tajuk yang terlihat rata. Untuk lebih jelasnya tanaman 

kekurangan unsur nitrogen dapat dilihat pada gambar 6.7 berikut ini. 

 

 
Gambar 6.7  Tanaman kurang unsur N 

Sumber : pustaka tani.com 

Penyebab dan terjadinya kekurangan  Nitrogen: 

1) Nitrogen tersedia dalam tanah dalam jumlah rendah  

2) Mineralisasi Nitrogen disebabkan oleh tanah yang tergenang (akar 

berada pada kondisi anaerobik) atau pH yang sangat rendah (pH <4) 

menjadi berkurang 

3) Aplikasi nitrogen yang tidak efektif 

4) Tanah yang dangkal atau padat menyebabkan terhambatnya 

pertumbuhan akar  



 
 

5) Gulma yang tumbuh dengan baik menjadi saingan pengikatan unsur 

hara 

6) Dipercepat selama dekomposisi residu bahan organik yang mempunyai 

rasio C/N tinggi. 

7) Pengaplikasian pupuk menyebabkan kehilangan karena pencucian 

aliran permukaan, penguapan amoniak atau oleh immobilisasi netrogen 

tanah. 

Pencegahan Kekurangan Nitrogen: 

1) Mengendalikan gulma dan tanaman penutup tanah agar cukup cahaya 

yang menerobos tajuk tanaman dikendalikan secara tepat. 

2) Sebagai bagian dari program pengelolaan hara terpadu maka pupuk 

Nitrogen ikut diaplikasikan. 

3) Pencegahan Pemadatan tanah dilahan perkebunan 

4) Memelihara drainase secara tepat guna. 

Perlakuan terhadap kekurangan  Nitrogen 

Rekomendasi pemupukan Nitrogen yang di sarankan adalah sebagai berikut 

: 

 

KONDISI TANAMAN 

DOSIS (kg/pohon) 

N UREA 

1,5 -3 tahun setelah tanam 

5-10 tahun setelah tanam 

Penggantian hara terangkut 

Tanaman menunjukkan gejala kekurangan hara 

0,25-0,75 

1,00-1,50 

0,50-0,60 

1,50-1,80 

0,54-1,63 

2,17-3,26 

1,00-1,30 

3,30-3,90 

Tabel 6.7 Kondisi Tanaman dan Dosis pupuk umum dipergunakan 

Sumber: Pahan, 2012 (diedit penulis 2019) 

 

Penggunaan pupuk Nitrogen yang benar 

1) Dalam pengaplikasian pupuk Nitrogen tidak direkomendasikan jadi 

satu tempat karena hal ini akan merusak perakaran tanaman. 



 
 

2) Pengaplikasian yang tepat sasaran sama pentingnya dengan dosis yang 

tepat 

3) Menebarkan pupuk ZA harus secara merata di pinggir piringan hingga 

pada tumpukan pelepah 

4) Pengaplikasian pupuk Nitrogen harus disesuaikan dengan kondisi cuaca 

setempat. 

5) Melakukan penaburan pupuk majemuk yang mengandung Nitrogen di 

pinggir piringan. 

6) Pemupukan menggunakan pupuk Nitrogen yang berlebihan atau tidak 

tepat waktu akan menyebabkan : 

a) Menurunnya efisiensi pemupukan karena banyak kehilangan pupuk 

b) Akibat ketidakseimbangan antara Nitrogen dan Kalium akan 

muncul “ white stripe” 

c) Gejala kekurangan boron yang mengalami peningkatan 

d) Ledakan ulat pemakan daun dan kantong akan terjadi 

e) Daun tanaman saling menutup karena pertumbuhan daun yang 

berlebihan 

f) Pemupukan dianjurkan berkala yaitu 4-6 bulan sekali (2-3 kali/thn) 

b. Phosphor  

Gejala Kekurangan  Phosphor: 

1) Batang mempunyai bentuk meruncing dan pelepah yang pendek 

sehingga tanaman kelihatan kerdil . 

2) Phosphor yang tersedia dalam tanah <15 mg/kg, maka secara umum 

tanaman akan tanggap terhadap pupuk Phosphor. Untuk lebih jelasnya 

tanaman kekurangan unsur phospor dapat dilihat pada gambar 6.8 

berikut ini. 



 
 

 
Gambar 6.8  Tanaman kurang unsur P 

Sumber : pustaka tani.com 

Penyebab dan terjadinya kekurangan Phosphor 

1) Erosi tanah terjadi pada bagian paling atas bukit atau lereng bukit yang 

terbuka 

2) Pengaplikasian pupuk Phospor yang kurang terutama pada perkebunan 

yang menghasilkan produk tinggi dimasa lampau. 

3) Phosphor tidak tersedia bagi akar tanaman karena pupuk Phosphor yang 

disediakan oleh aluminium dan besi pada tanah yang mempunyai pH 

rendah. 

Pencegahan kekurangan Phosphor 

1) Pemberian pupuk Phosphor pada pembibitan pada saat pemindahan ke 

lapangan dan selama masa TBM untuk meningkatkan cadangan 

Phosphor tanah.  

2) Pembuatan guludan, teras dan lain-lainuntuk mencegah erosi sehingga 

resiko kehilangan Phosphor dari dalam tanah maupun dari pupuk akibat 

erosi maupun aliran air bisa diminimalisasi. 

3) Meningkatkan atau merperbaiki status Phosphor dengan cara 

memberikan Rock Phosphat (sampai dengan 1 ton/ha) pada tanaman 

penutup tanah selama masa TBM. 

Perlakuan terhadap kekurangan Phosphor 



 
 

1) Memberikan Phosphor dalam bentuk RP ada tanah masam (pH <5,5). 

Sumber Phosphor yang lebih baik seperti TSP dan DAP dapat 

digunakan jika diperlukan respon tanaman secara tcepat (misal pada 

saat terjadi gejala defisiensi yang berat) 

2) Pemupukan Phosphor yang direkomenasikan adalah adalah sebagai: 

berikut : 

 

KONDISI TANAMAN 

DOSIS (kg/tanaman) 

P2O5 RP 

Penggantian hara yang hilang 

Tanaman menunjukkan gejala kekurangan 

unsur hara 

0,15-0,20 

0,50-0,75 

0,50-0,70 

1,70-2,50 

Tabel 6.8 Kondisi Tanaman dan Dosis pupuk umum dipergunakan 

Sumber: Pahan, 2012 (Diedit penulis 2019) 

 

Penggunaan pupuk Phosphor yang baik 

1) Melakukan penaburan pupuk tunggal maupun pupuk majemuk secara 

merata pada bagian luar piringan dan pada gawangan. Memberikaa 

sebagian pupuk di gawangan tetapi juga memberikan sebagian juga di 

pinggiran untuk mempermudah pengecekan lapangan. 

2) Mengaplikaskan pupuk Phosphor yang pada permukaan tanah akan 

mudah hilang terbawa ‘run off’ dan erosi. Akan lebih efisien jika pupuk 

Phosphor tunggal diberikan pada tumpukan daun tunasan dimana tanah 

terlindungi oleh erosi dan akar tanaman cukup rapat pada lokasi ini. 

3) Mengaplikasikan yang direkomendasikan adalah setiap 6-12 bulan 

sekali (1-2 kali/thn) 

c. Kalium   

Gejala Kekurangan Kalium 

1) Kekurangan Kalium dikenal sebagai ‘orange spotting’, ‘diffused mid-

crown yellowing’ dan ‘white stripe’. 



 
 

2) ‘terjadi pada tanah masam berpasir dan tanah gambut khususnya pada 

musim kemarau yang penjang akan terjadi  “diffused” atau “mid-crown 

yellowing”. Pada kondisi yang berat daun tua tiba-tiba kering dan mati. 

3) Kelebihan Nitrogen dan kekurangan Kalium serta Boron menyebabkan 

“white stripe” 

4) Kekurangan Kalium muncul pada daun tua karena Kalium diangkut dari 

daun tua ke daun-daun muda.  

5) Infeksi patogen sekunder sebelum daun mengering melalui bercak-

bercak tersebut sering membusuk. 

6) Kekurangan Kalium ‘vascular wilt desease’, ‘cercospora leaf spot’ dan 

‘genoderma’ serta beberapa penyakit fisiologi yang menyebabkan 

kegagalan pertumbuhan dan produksi tanaman. Untuk lebih jelasnya 

tanaman kekurangan unsur kalium dapat dilihat pada gambar 6.9 berikut 

ini. 

 
Gambar 6.9 Tanaman kurang unsur K 

Sumber : pustaka tani.com 

Yang Menyebabkan kekurangan Kalium 

a. Konsentrasi Kalium dapat ditukar dalam tanah <0,15 cmol/g. 

b. Defisiensi Kalium umum dijumpai pada tanaman yang ditanam di : 



 
 

a) Tanah dengan (pH rendah) yang berasal dari granit, yaitu tanah 

berpasir. 

b) Tanah asam ayau tanah gambut 

c) Tanah yang berubah-ubeh tergantung pH tanah 

c. Mengaplikasikan pupuk Kalium yang tidak bisa memberikan 

keseimbangan pupuk Kalium yang terangkut oleh produksi TBS yang 

tinggi selama beberapa tahun. Defisiensi K mungkin akan menjadi suatu 

masalah jika sedikit pupuk K yang diaplikasikan pada klon tanaman 

kelapa sawit yang mempunyai produksi yang tinggi. 

d. Kekurangan Kalium sering muncul pada persilangan-persilangan yang 

mempunyai produksi yang tinggi pada saat tanaman mulai berproduksi 

penuh jika pupuk tidak cukup diaplikasikan dapa masa TBM. 

Pencegahan Kekurangan Kalium 

1) Memberikan pupuk Kalium dalam jumlah yang cukup. 

2) Mengembalikan Kalium yang terangkut dalam TKS atau abu tandan 

tersebut dibakar. 

3) Untuk meningkatkan daya pegang tanah terhadap unsur hara dilakukan 

pemberiaan tandan kosong ke tanah berpasir. 

4) Pupuk Kalium yang direkomendasikan sebagai berikut : 

KONDISI TANAMAN 
DOSIS (kg/tanaman) 

K2O MOP 

Penggantian hara yang hilang 

Pohon menunjukkan gejala kekurangan hara 

0,70-0,90 

1,80-3,00 

1,20-1,50 

3,00-5,00 

Tabel 6.9  Kondisi Tanaman dan Dosis pupuk umum dipergunakan 

Sumber: Pahan, 2012 

 

Penggunaan pupuk Kalium dengan baik 

1) Pupuk Kalium ditaburkan secara merata pada lingkaran luar piringan 

dan di sekitar gawangan. 



 
 

2) Pengaplikasian pupuk tunggal Kalium ke lapangan setiap saat tidak 

tergantung pada cuaca.  

3) Pengaplikasian sesuai rekomendasi berkala 4-6 bulan sekali (2-3 

kali/thn) dan 3-4 bulan sekali (3-4 kali/thn) pada tanah gambut. 

d. Magnesium  

Gejala Kekurangan Magnesium 

1) Pohon tampak berwarna hijau kekuningan pada ujung daun tua 

khususnya yang terkena sinar matahari. Daun yang baru terbentuk 

umumnya tidak menunjukkan gejala kekurangan merupakan gejala 

awal. 

2) Daun menjadi kuning kecoklatan yang terang dan mungkin menjdai 

kering jika kekurangan Magnesium semakin berat. 

3) Bagian daun yang mengalami klorosis dapat terinfeksi oleh jamur 

bernama pestalotiopsis gracillis yang menyebabkan timbulnya bercak 

ungu pada tengah dan ujung daun. 

4) Ciri yang jelas dari kekurangan Magnesium adalah klorosis yang tidak 

terjadi pada bagian daun yang terlindung dari sinar matahari langsung. 

Untuk lebih jelasnya tanaman kekurangan magnesium dapat dilihat 

pada gambar 6.10 berikut ini. 

 



 
 

 
Gambar 6.10 Tanaman kurang unsur Mg 

Sumber : pustaka tani.com 

Penyebab terjadinya kekurangan Magnesium 

1) Gejala kekurangan Magnesium adalah kurang tersedianya atau 

penyerapan Magnesium yang kurang, namun dapat juga disebabkan 

ketidakseimbangan antara Magnesium dan kation lainnya. 

2) Pada lahan dengan curah hujan yang tinggi (>3.500 mm/thn) 

3) Jika Magnesium dapat ditukar dalam tanah kurang dari 0,3 cmol/kg 

tanah. 

4) Terjadi pada lahan bertekstur pasir dengan ‘top soil’ yang dangkal dan 

pada puncak bukit yang telah tererosi. 

5) Pengaplikasian yang kurang pada tanah yang terkuras Magnesiumnya 

 

Pencegahan terhadap kekurangan Magnesium 

1) Memeriksa ratio Calsium : Magnesium dapat ditukar denga Magnesium 

: Kalium dapat ditukar berdasarkan hasil analisis tanah. 

Ketidakseimbangan hara mungkin muncul jika perbandingan Calsium : 

Magnesium melebihi 5 : 1 (misal pad tanah-tanah vulkanik) atau 

Magnesium : Kalium melebihi 1,2 : 1. 



 
 

2) Pemupukan Magnesium yang direkomendasikan adalah sebagai   

berikut : 

 

KONDISI TANAMAN 
DOSIS (kg/tanaman) 

MgO Kieserit Langbeinit 

Penggantian hara yang hilang 

Tanaman menunjukkan gejala kekurangan 

hara 

0,20-0,27 

0,54-0,81 

0,75-1,00 

2,00-3,00 

1,10-1,50 

3,00-4,50 

Tabel 6.10  Kondisi Tanaman dan Dosis pupuk umum dipergunakan 

Sumber: Pahan, 2012 (diedit oleh penulis 2019) 

 

Penggunaan pupuk Magnesium yang baik 

1) Pupuk Magnesium yang mudah larut diaplikasikan dalam jumlah besar 

harus dipecah menjadi beberapa kali aplikasi. 

2) Pupuk Magnesium tunggal atau majemuk diaplikasikan secara merata 

pada bagian luar piringan. Menaburkan Dolomit lebih efektif pada 

tumpukan pelepah untuk lebih meningkatkan kontak antara tanah 

dengan partikel dolomit. 

3) Pengaplikasian Magnesium yang direkomendasikan adalah 4-6 bulan 

sekali (2-3 kali/thn). 

e. Cuprum 

Gejala Kekurangan Cuprum 

1) Daun “mid crown chlorosis” dan “peat yellows” disebabkan dari 

kekurangan Cuprum. 

2) Jaringan yang berwarna hijau pucat sampai kuning keputih-putihan 

dijumpai di tengah anak daun pada daun termuda yang telah membuka.  

3) Jaringan klorosis menyebabkan bercak kuning yang dikenal dengan 

istilah istilah “peat yellows” 



 
 

4) Daun menjadi pendek dan mungkin akan berwarna kuning pucat, karena 

kekurangan cuprum yang berat 

 

Penyebab kekurangan Cuprum 

1) Kekurangan Cuprum terdapat pada tanah yang mengandung bahan 

organik yang tinggi  dan tanah yang mengandung pasir tinggi. 

2) Jika kadar Cuprum di daun <3-5 mg/kg menandakan tanaman 

mengalami defisiensi 

3) Jika Kalium dapat ditukar rendah (<0,15 cmol/kg) dan jika pupuk 

Magnesium dalam jumlah yang lebih besar telah diaplikasikan. 

Menandakan tanaman kekurangan Cuprum. 

4) Ketersediaan Nitrogen yang banyak di dalam tanah setelah adanya 

perbaikan drainase tanah gambut atau pemupukan Nitrogen 

5) Pengaplikasian Phosphor dan Nitrogen dalam jumlah besar tanpa 

aplikasi Kalium yang cukup. 

Pencegahan kekurangan Cuprum  

1) Melakukan  pencegahan pada saat penanaman dan selama masa TBM. 

2) Pengaplikasian pupuk Cuprum dilakukan pada saat konsentrasi Cuprum 

di daun kurang dari 3 mg/kg dan atau pada saat gejala defisiensi Cu 

tampak di lapangan. 

3) Pemupukan Cuprum yang direkomendasikan adalah sebagai   berikut : 

 

KONDISI TANAMAN 

 

Dosis  CuSO4(kg/tanaman) 

Tanah berpasir 

Tanah  masam/gambut 

<0,10 

0,40-0,50 

Tabel 6.11 Kondisi Tanaman dan Dosis pupuk umum dipergunakan 

Sumber: Pahan, 2012 

 

Penggunaan pupuk Cuprum yang baik 



 
 

1) Pengaplikasian 0,3-0,5 kg CuSO4/tanaman atau dengan membasahi 

tajuk yang menunjukkan gajala kekurangan dengan larutan CuSO4 

merupakan cara mengatasi MCC. 

2) Penyemprotan tanaman yang mengalami kekurangan Cuprum akan 

sembuh dengan cepat dengan konsentrasi 200 mg/kg larutan Cuprum. 

3) Melakukan pembenaman gumpalan Cu(CuSO4 dicmpur dengan lumpur 

dengan perbandingan 1 :2) pada lubang piringan tanaman merupakan 

cara mengatasi kekurangan Cuprum pada lahan gambut. 

4) Untuk memperbaiki penyerapan Cuprum pada tanaman yang 

kekurangan Cuprum dengan cara pengaplikasian pupuk Kalium. 

5) Pengaplikasian pupuk Cuprum yang direkomendasikan adalah ( 1 

kali/thn). 

f. Boron  

Gejala kekurangan Boron 

1) Dicirikan dengan daun pancing, daun kerdil dan daun sirip ikan. Seluruh 

defisiensi dicirikan oleh daun yang tidak normal khususnya pada ujung 

daun. Namun demikian daun yang menunjukkan gejala defisiensi Boron 

juga rapuh dan berwarna hijau gelap.  

2) Jika Boron mengalami kekurangan maka akan menyebabkan kerusakan 

akibat serangan rayap merah. 

 

Penyebab terjadinya kekurangan Boron 

1) Kandungan Boron dalam tanah tidak cukup. 

2) Pengaplikasian Nitrogen, Kalium dan Calsium dalam pupuk mineral 

yang terlalu tinggi. 

3) Semakin baiknya polinasi sejalan dengan diperkenalkannya serangga 

penyerbuk Elaedobius kamerunicus akan menyebabkan peningkatan 

kebutuhan Boron. 

 



 
 

Pencegahan kekurangan Boron 

1) Memberikan unsur boraks dengan dosis 0,9-0,2 kg/tanaman/thn 

Memberikan boraks dengan dosis 0,2-0,5 kg/tanaman/thn. Meningkatkan 

dosis boraks hingga 0,2 kg/phn untuk mengoreksi gejala kekurangan Boron 

yang berat. 

Penggunaan pupuk Boron yang baik 

1) Menebarkan boraks dengan merata sehingga tidak dijumpai bongkahan 

pupuk atau pengumpulan pupuk pada permukaan tanah. Pupuk boraks 

yang diberikan secara baik sulit dilihat setelah aplikasi. 

2) Tidak direkomendasikan  memberikan boraks pada pangkal daun 

karena hal ini akan mendorong keracunan Boron yang sulit untuk 

disembuhkan. 

3) Pengaplikasian yang direkomendasikan adalah  1-2 kali/thn 

4. Pemupukan Tanaman Kelapa Sawit yang Benar 

a. Cara Memupuk 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memupuk tanaman sebagai 

berikut 

1) Piringan dari rumput, alang-alang dan kotoran lain dibersihkan dahulu. 

2) Menabur semua pupuk pada lahan datar dengan merata mulai 0,5 m dari 

pohon sampai pinggir piringan 

3) Menebar pupuk pada areal yang berteras, pada piringan kurang lebih 

2/3 dari dosis di bagian dalam teras dekat dinding bukit, sisanya ( 1/3 

bagian) diberikan pada bagian luar teras. 

b. Waktu Memupuk 

Pada waktu yang ditentukan pupuk harus sudah tersedia, keberadaannya 

tidak menjadikan suatu hambatan bagi tanaman yang akan dipupuk. Waktu 

yang terbaik untuk melakukan pemupukan adalah pada saat musim 

penghujan, yaitu pada saat keadaan tanah berada dalam kondisi sangat 

lembab, tetapi tidak sampai tergenang air. Dengan demikian, pupuk yang 



 
 

diberikan di masing-masing tanaman dapat segera larut dalam air, sehingga 

lebih cepat diserap oleh akar tanaman. Jumlah air tanah yang sangat baik 

untuk melarrutkan pupuk adalah sekitar 75% dari kapasitas lapang. Hal ini 

dapat dicapai jika sehari sebelumnya telah terjadi hujan sebanyak sekitar 20 

mm serta pada bulan-bulan sebelumnya tidak terjadi defisit air. 

Berdasarkan rekomendasi pemupukan pada masa TBM, pupuk 

diaplikasikan sebanyak 3 kali dalam setahun, dimana untuk pupuk-pupuk 

tersebut dapat diberikan menjelang dan pada akhir musim hujan. Untuk 

pupuk Nitrogen dapat diberikan ¾ bagian pada saat menjelang (awal) 

musim hujan dan ¼ bagian diberikan pada akhir musim hujan. Untuk pupuk 

Phosphor dan Kalium dapat diberikan sebanyak ¼ bagian pada saat 

menjelang (awal) musim hujan dan ¾ bagian lagi pada akhir musim hujan. 

Untuk pupuk Magnesium diberikan sebanyak 2/3 bagian pada saat 

menjelang (awal) musim hujan dan 1/3 bagian lagi dapat diberikan pada 

akhir musim hujan. Untuk pupuk Boraks dapat diberikan sebanyak ½ 

bagian pada saat menjelang (awal) musim hujan dan ½ bagian lagi dapat 

diberikan pada saat akhir musim hujan.  

Ada juga rekomendasi yang menganjurkan aplikasi pemupukan pada 

masa TBM I setiap 2 atau 3 bulan sekali, pada masa TBM II setiap 6 bulan 

sekali dan masa TBM III hanya satu kali dalam setahun. 

 

c. Jenis dan Dosis Pupuk untuk Memupuk 

Jenis dan dosis pupuk yang digunakan untuk memupuk disesuaikan 

dengan umur tanaman, jenis tanah dan waktu pemberiannya. Secara umum 

dosis pupuk yang digunakan berdasarkan umur tanaman adalah sebagai 

berikut : Untuk lebih jelasnya tentang pemupukan dapat dilihat pada 

gambar 6.11 berikut ini. 



 
 

 

Gambar 6.11 Cara pemupukan kelapa sawit 

Sumber: Steemit.com 
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Tabel 6.12 Pemupukan TBM Kelapa Sawit 

Sumber : Rakhine, 2012 (diedit penulis, 2019) 

 

Umur 

Pohon 

(tahun) 

Dosis (kg/pohon) Frekuensi Pemberian 

(Kali per tahun)  

ZA 

 

TSP/RP 

 

MOP 

Kieserit/ 

Dolomit 

3-5 

6-12 

>12 

0,5-1 

0,5-1 

0,75-1,5 

0,5-1 

1-2 

0,5-1 

0,25-0,5 

0,75-1,5 

0,75-1 

0,5-1 

0,5-1 

0,25-0,75 

ZA (2), RP (1), TSP 

(2), MOP (2) dan 

Kies/Dol (2) 

Tabel 6.13  Pupukan Tanaman kelapa Sawit Setelah Umur 3 Tahun 

Sumber: Rakhine, 2012 (diedit penulis, 2019) 

 



 
 

Takaran pemupukan berdasarkan umur tanaman dan jenis tanah adalah sebagai 

berikut : 

 

Tahun 

Kg/pohon 

N P2O5 K2O MgO B Cu 

1 

2 

3 

0, 4 

0,7 

1,0 

0,5 

0,6 

0,7 

0,9 

1,7 

2,1 

0,2 

0,3 

0,3 

0,05 

0,10 

0,10 

0 

0 

0 

Total 

(kg/phn) 

2,1 1,8 4,4 0,8 0,25 0 

Total 
(kg/ha) 

286 245 598 109 34 0 

Tabel 6.14 Tanah Mineral Daratan (Podsolik merah kuning, Ultisol, Acrisol, Nitosol 

dan Oxisol) 

Sumber: Rakhine, 2012 

 

 

Tahun 

Kg/pohon 

N P2O5 K2O MgO B Cu 

1 

2 

3 

0,3 

0,6 

0,6 

0,3 

0,4 

0,5 

0,3 

1,2 

1,3 

0 

0 

0,2 

0,05 

0,10 

0,10 

0 

0 

0 

Total (kg/phn) 1,5 1,2 3,0 0,2 0,25 0 

Total (kg/ha) 204 163 408 27 34 0 

Tabel 6.15 Tanah Pantai (tanah Alluvial, Aquep, >40% liat) 

Sumber: Rakhine, 2012 
 

Tahun 

Kg/pohon 

N P2O5 K2O MgO B Cu 

1 

2 

3 

0,4 

0,7 

0,7 

0,4 

0,5 

0,6 

0,6 

1,5 

1,5 

0,1 

0,1 

0,2 

0,05 

0,10 

0,10 

0,3 

0,2 

0,1 

Total (kg/phn) 1,8 1,3 3,6 0,4 0,25 0,6 

Total (kg/ha) 245 177 489 54 34 82 

Tabel 6.16  Tanah Gambut Dalam (Histosol, kandungan bahan mineral rendah) 

Sumber: Rakhine, 2012 

 

Tahun 

Kg/pohon 

N P2O5 K2O MgO B Cu 

1 

2 

3 

0,4 

0,6 

0,8 

0,4 

0,4 

0,5 

1,0 

1,5 

1,5 

0,1 

0,1 

0,2 

0,05 

0,10 

0,10 

0 

0 

0 

Total (kg/phn) 1,8 1,3 3,6 0,4 0,25 0 

Total (kg/ha) 245 177 489 54 34 0 



 
 

Tabel 6.17  Tanah Sulfat Masam (Sulfaquent, mengandung jarosit) 

Sumber: Rakhine, 2012 

 

 

Tahun 

Kg/pohon 

N P2O5 K2O MgO B Cu 

1 

2 

3 

0,5 

0,8 

1,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

2,1 

2,7 

0,3 

0,4 

0,4 

0,15 

0,15 

0,15 

0 

0 

0 

Total (kg/phn) 2,6 1,5 5,6 1,1 0,45 0 

Total (kg/ha) 354 204 701 150 61 0 

Tabel 6.18 Tanah Berpasir (Spodosol, Podzol, tanah >50% pasir) 

Sumber: Rakhine, 2012 

 

d. Penghitungan Kebutuhan Pupuk.  

Agar dosis pupuk yang digunakan untuk proses pemupukan sesuai 

dengan yang direkomendasikan, yaitu tepat dosis, tepat waktu, tepat jenis 

dan tepat ukuran kebutuhan tanaman sebelum melakukan pemupukan 

tanaman perkebunan penghasil minyak, diperlukan beberapa penghitungan. 

Berikut contoh penghitungan pupuk sebeluk melaksanakan pemupukan. 

1) Menghitung kebutuhan pupuk per hektar Misalnya kita menganggap 

lahan yang akan kita tanami membutuhkan unsur hara N, P dan K. Dari 

percobaan terbukti bahwa untuk mencapai hasil yang optimal 

direkomendasikan untuk diberikan pemupukan dengan dosis 60 kg N, 

30 kg P2O5 dan 40 kg K2O. Bila pupuk yang tersedia adalah ZA (21% 

N), ES (18% P2O5) dan KCl (60% K2O)  

Perhitungan : 

a) ZA = 60/21 x 100 = 286 kg/ha 

b) ES = 30/18 x 100 = 167 kg/ha 

c) KCl = 40/60 x 100 = 67 kg/ha 



 
 

 

b. Menghitung Kebutuhan Pupuk untuk luas Tertentu 

Sebidang lahan pertanaman seluas 750 m², akan dipupuk dengan dosis per hektar 

120 kg N, 45 kg P2O5 dan 50 kg K2O. Pupuk yang tersedia Urea (45% N), TSP 

(46% P2O5) dan ZK (50% K2O)  

Perhitungannya : 

a) Urea = 750/10.000 x 120/45 x 100 kg = 20 kg 

b) TSP = 750/10.000 x 45/46 x 100 kg = 7,3 kg 

c) ZK = 750/10.000 x 50/50 x 100 kg = 7,5 kg 

 

c. Menghitung Kebutuhan Pupuk Bila Yang Tersedia Pupuk Majemuk dan Pupuk 

Tunggal   

Di suatu daerah ditetapkan dosis pemupukan 90 kg N dan 20 kg P2O5 Pupuk 

yang tersedia adalah Complesal 20-20-0 dan Urea Berapakah masing-masing 

pupuk yang harus disediakan ?  

Perhitungnnya : 

a) Dosis per hektar : 90 kg N + 20 P2O5 

b) Penuhi dengan Complesal 20-20-0 kebutuhan 20 kg N dan 20 kg P2O5 dan 

sisanya sebanyak 70 kg dengan Urea 

c) Jadi jumlah pupuk yang harus disediakan adalah 100 kg Complesal 20-20-0 

yang mengandung 20 kg N dan 20 kg P2O5 

d) Pupuk Urea sebanyak 70/45 x 100kg = 155 kg 

LEMBAR PRAKTIKUM  

LEMBAR KERJA 1 

Melakukan Pemupukan 

A. TUJUAN 



 
 

Peserta didik diharapkan berkompeten dalam melakukan pempukan kelapa 

sawit dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pemupkan tanaman kelapa sawit 

B. KESELAMATAN KERJA 

1. Gunakan pakaian kerja lapangan sesuai SOP perusahaan dalam melakkan 

praktik di lapangan, sehingga diperoleh keleluasaan bekerja. 

2. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan  dengan menerapkan prinsip-

prinsip keselamatan kerja. 

C. BAHAN DAN ALAT 

1. Pupuk  

2. Timbangan/takaran 

3. Cangkul dan garpu  

4. Ember plastic 

5. Kaos tangan karet 

6. Dan lai-lain 

 

D. LANGKAH KERJA 

1. Persiapkan pemupukan dengan memperhatikan faktor-faktor pemumukan 

seperti jenis pupuk, dosis pupuk dan jenis tanah yang akan dipupuk dengan 

melihat tabel lembar informasi. 

2. Lakukan pembersihan lahan sekitar tanaman kelapa sawit/piringan 

kemudian buat lubang tanam tegak lurus tajuk tanaman sedalam 5 – 10 cm 

3. Taburkan pupuk dengan jenis dan  dosis yang telah ditentukan. 

4. Tutup lubang yang telah diberi pupuk sampai rapat. 

5. Foto dan vidiokan kegiatan pemupukan tersebut 

6. Buat laporan dan kirim foto maupun vidio via WA dan email. 

 

LEMBAR KERJA 2 



 
 

Melakukan Konservasi lahan 

A. PENDAHULUAN 

B. TUJUAN 

Peserta didik diharapkan berkompeten dalam melakukan konservasi lahan pada 

lahan perkebunan tanaman kelapa sawit dengan memperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan konservasi lahan tanaman kelapa sawit 

C. KESELAMATAN KERJA 

1. Gunakan pakaian kerja lapangan dalam melakkan praktik di lapangan, 

sehingga diperoleh keleluasaan bekerja. 

2. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan  dengan menerapkan prinsip-

prinsip keselamatan kerja. 

D. BAHAN DAN ALAT 

1. Lencek 

2. Cangkul dan garpu 

3. Sabit 

4. Parang 

5. Meteran 

6. Kaos tangan 

7. Sepatu Boot 

8. Topi 

9. Dan lain-lain 

E. LANGKAH KERJA 

1. Persiapkan peralatan yanga akan digunakan 

2. Lakukan pembersihan lahan sekitar yang akan dibuat teras kemudian buat 

teras baik teras bangku, teras gulud maupun teras individu. 

3. Foto dan vidiokan kegiatan tersebut 

4. Buat laporan dengan mengirim via WA atau email 

 



 
 

CAKRAWALA 

NPK Hi-Grade, Jawaban Kebutuhan Pupuk di Masa Depan 

 
Gambar 6.15 NPK Hi-grade 

Sumber: 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsawitindonesia.com 

 

Pupuk NPK Hi-Grade menjadi solusi menyehatkan tanah dan  produktivitas 

tanaman. Kandungan di dalamnya tidak sebatas formula NPK melainkan ditopang 

unsur lain yaitu organik, bio, dan humic acid. Adapula unsur mikroba di dalamnya 

sehingga penyerapan nutrisi tanah lebih  baik.  

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kesuburan tanah di Indonesia telah 

mengalami penurunan akibat penggunaan pupuk kimia secara massif semenjak 

Revolusi Hijau Pertanian dari tahun 1970-an. Fenomena ini telah diamati 

Departemen Pertanian pada 2004 yang mengungkapkan pemberian pupuk jenis dan 

dosis tertentu tidak lagi berpengaruh nyata kepada produksi. Penyebab merosotnya 

produksi adalah berkurangnya  jumlah mikroorganisme tanah. Hal inilah yang 

mengakibatkan kecenderungan takaran penggunaan pupuk semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. 

Dalam sebuah seminar,  Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen Prasarana dan Sarana 

Kementerian Pertanian Muhrizal Sarwani menjelaskan bahwa lahan pertanian 

pangan di Indonesia mengalami fase kejenuhan. Indikator yang terlihat adalah 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsawitindonesia.com


 
 

kandungan karbon di dalam tanah sudah di bawah 2%. Padahal, kriteria  tanah  subur 

yaitu komposisi karbon di tingkat 2%-8% materi organik. 

“Penggunaaan pupuk kimia secara massif seperti di tanaman pangan  berdampak 

kepada turunnya unsur hara dalam tanah. Ketika dosis melewati batas membuat 

organisme di dalam tanah pun mati,” jelasnya. 

Dari 17,83 juta petani pangan termasuk tebu dalam sensus Badan Pusat Statistik 

mengenai Pendataan Usaha Tani 2009. Ditemukan bahwa  51% petani bergantung 

pupuk kimia dalam pengelolaan tanah. Berikutnya, 33% menggunakan pupuk 

majemuk atau NPK. 

“Semakin banyak pakai urea tidak bagus juga. Tanah menjadi mengeras karena telah 

dikuras organiknya,” kata Muhrizal. 

Baskara Liga, Pendiri Asosiasi Planters Indonesia mengakui penggunaan pupuk 

kimia dalam jangka panjang membuat berimbas kepada lima aspek. Pertama 

kerusakan tanah pertanian atau perkebunan karena tanah menjadi keras atau 

terputusnya mata rantai ekosistem. Kedua, cacing tanah menjadi langka termasuk 

biota tanah makro dan mikro. Ketiga gangguan terhadap pengguna pestisida kimia. 

Keempat, menggangu kesehatan konsumen dalam jangka panjang. Kelima, daya 

serap cahaya matahari menjadi berkurang oleh tanah permukaan. 

Dampak buruk penggunaan pupuk kimia tunggal terjadi pula di perkebunan sawit. 

Kabelan Kunia, Peneliti Natura Bioresearch menyebutkan lebih dari 60% lahan 

perkebunan di pulau Sumatera telah mengalami degradasi kesuburan tanah (fisika, 

kimia dan biologi) yang diindikasikan oleh rendahnya kandungan bahan organik (di 

bawah 1%). Akibat rendahnya kandungan bahan organik ini antara lain tanah 

menjadi keras dan liat sehingga sulit diolah, respon terhadap pemupukan rendah, 

tidak responsif terhadap unsur hara tertentu, tanah menjadi masam, penggunaan air 

irigasi menjadi tidak efisien, meningkatnya patogen tanah seperti Ganoderma, serta 

produktivitas tanaman perkebunan cenderung rendah dan semakin sulit untuk 

ditingkatkan. 



 
 

Lebih lanjut, kata Kabelan, bahan kimia yang telah over dosis digunakan untuk 

keperluan perkebunan, sehingga kondisi tanah yang digunakan kebun sawit tidak 

bertambah subur, tapi malah sebaliknya, tandus dan gersang. 

“Akumulasi racun kimia saat ini sudah mengancam kelangsungan hidup mahluk di 

dalam dan permukaan tanah perkebunan. Tak hanya manusia yang kena imbasnya, 

tapi makhluk hidup yang lain juga kena getahnya,” jelas Kabelan. 

Muhrizal Sarwani menyebutkan peralihan dari pupuk kimia tunggal kepada pupuk 

NPK telah berjalan di sektor pertanian dan perkebunan. Penggunaan pupuk NPK 

telah menjadi subsidi dari pupuk tunggal.  Memang di perkebunan, kata Muhrizal, 

pupuk NPK telah banyak diaplikasikan terutama di kelapa sawit. Saat ini, banyak 

bermunculan pupuk NPK dengan formula berbeda-beda sesuai kebutuhan dari 

pengguna di kelapa sawit. “Banyak sekali yang mendaftar kepada kami (red-

Kementerian Pertanian) produk pupuk NPK,”kata Muhrizal. 

Juswar Halim, Presiden Direktur PT Satya Agrindo Perkasa, menyebutkan pupuk 

NPK Hi-Grade termasuk pionir di industri pemupukan karena terdapat berbagai 

macam kandungan mikroba di dalamnya. 

“Kami melihat peluang untuk mengisi kebutuhan perkebunan sawit nasional. Pupuk 

NPK Hi-Grade termasuk produk pionir di industri pemupukan nasional. Karena ada 

beberapa jenis mikroba yang terkandung dalam NPK Hi-Grade,” tambah Juswar. 

Sutisna Sintaatmadja, Senior  Konsultan Pupuk NPK, menyebutkan Hi-Grade 

diformulasikan dengan konsep memadukan keunggulan bahan organik, hayati dan 

anorganik ditambah bahan lain yang bermanfaat bagi tanaman. 

Dalam NPK Hi-Grade, kata Sutisna, ditambahkan unsur mikroba sesuai dengan 

iklim di Indonesia antara lain AzospiriLlum Sp., Azotobacter, Bacillus sp, 

Aspergillus sp., lactobacillus sp., mikoriza, dan tricoderma. Pupuk ini cocok 

digunakan untuk tanaman mulai dari pembibitan sampai tanaman menghasilkan 

(mature). 



 
 

Sutisna menyebutkan NPK Hi-Grade ditunjang formula khusus OBH  dari 

singkatan  Organic, Bio, dan Humic Acid. Fungsi humic acid memberikan 

pengendalian pelepasan nutrisi yang diperlukan tanaman dan memberikan 

efek  peningkatan efektitas dan efisiensi penggunaan pupuk anorganik. 

Humic acid dapat larut minimal 95%  sehingga bisa meresap ke dalam tanah, 

menyelimuti agregat tanah, dengan KTK yang tinggi mampu menyimpan nutrisi 

yang diperlukan tanaman, serta mengaktifkan nutrisi yang terjerat dalam tanah untuk 

dijadikan nutrisi yang tersedia bagi tanaman dengan cara pelepasan yang terkendali. 

NPK Hi-Grade adalah pupuk bersifat pelarutan terkendali, mengandung senyawa 

mirip hormon tumbuh dan atau senyawa inti aktif organik (humic acid) akan 

memberikan tawaran penghematan dosis dan biaya karena memiliki tingkat efisiensi 

lebih tinggi dari pada pupuk NPK majemuk dan pupuk tunggal. 

Kabelan Kunia mengakui pupuk NPK Hi-Grade plus OBH mempunyai keunggulan 

dari aspek penggabungan nutrisi makro NPK dan mikroba terbaik. Alhasil, pupuk 

ini mampu meningkatkan kesuburan dan keefektifan penyerapan nutrisi untuk 

tanaman sehingga membantu peningkatan produktivitas perkebunan secara 

bertahap. “Keunggulan NPK Hi-Grade terdapat kandungan mikroba terbaik dan 

terpilih untuk membantu tanah dan tanaman. Mikroba ini harus selektif karena tidak 

semuanya baik,” jelas Kabelan. 

 

CONTOH SOAL 

1. Jelaskan apa yang dimaksud prinsip pemupukan tanaman kelapa sawit 

a. Tepat jenis 

b. Tepat Dosis 

c. Tepat Waktu 

d. Tepat Cara Aplikasi 

e. Tepat Sasaran 

Jawab:  



 
 

1. Tepat Waktu 

             Pupuk Tanaman kelapa sawit dan kelapa yang diberikan harus 

sesuai dengan waktu atau fase pertumbuhan tanaman (vegetatif atau 

generatif) dan musim yang ada karena erat kaitannya dengan ketersediaan 

air di kebun. 

2. Tepat Jenis 

            Jenis pupuk tanaman sawit dan kelapa yang diaplikasikan harus 

sesuai dengan kebutuhan tanaman, baik itu jenis dan kandungan unsur 

haranya. 

3. Tepat Dosis 

            Dosis atau takaran pupuk tanaman kelapa sawit dan kelapa yang 

diaplikasikan harus sesuai jumlahnya dengan kebutuhan tanaman kelapa 

sawit dan kelapa.  

4. Tepat Cara Aplikasi 

            Pupuk tanaman kelapa sawit dan kelapa dapat diaplikasikan sesuai 

dengan jenis, bentuk dan metode pemupukan tanaman kelapa sawit dan 

kelapa, agar efisien di waktu, biaya dan tenaga kerja.  

5. Tepat Sasaran 

              Apabila aplikasi pupuknya di tanah, maka sasaran penebaran/ 

penyemprotannya adalah diujung terluar dari piringan. Apabila aplikasinya 

adalah penyemprotan pada daun, maka sasarannya adalah bagian bawah 

daun karena jumlah stomatanya lebih banyak sehingga lebih cepat diserap 

tanaman atau pada ketiak daun jika aplikasi pupuk mikro. 

 



 
 

JELAJAH INTERNET 

Untuk menambah wawasan lebih jauh mengenail konservasi lahan dan pemupukan 

tanaman perkebunan penghasil minyak, Anda dapat mempelajari secara mandiri 

melalui internet. Di internet Anda bisa mencari lebih jauh materi tentang konservasi 

lahan dan pemupukan tanaman perkebunan penghasil minyak.  

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

ini! Tentang Cara Pemupukan yang benar dan alat pemupukan mekanik pada 

Tanaman Penghasil Minyak (Kelapa Sawit dan Kelapa) 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=mhxLtLYSprc 

               

 

 

 

RANGKUMAN 

Konservasi lahan yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut: 

1. penghijauanhutan (reboisasi) 

2. pembuatan teras 

3. penanaman secara kontur 

4. multiple cropping 

5. penanaman tanaman penutup tanah 

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


 
 

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dari budidaya tanaman kelapa sawit, maka 

haruslah dilakukan pemupukan. Faktor-faktor yang menentukan dalam pemupukan 

tanaman kelapa sawit  adalah jenis pupuk yang tepat, dosis, waktu pemupukan dan 

jenis tanah. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut diharapkan pemupukan 

yang dilakukan dapat optimal sehingga produksi tanaman kelapa sawit dapat optimal 

pula. 

Prinsip pemupukan tanaman kelapa sawit: a. Tepat jenis, b. Tepat Dosis, c. Tepat 

Waktu, d. Tepat Cara Aplikasi, e. Tepat Sasaran 

 

 

TUGAS MANDIRI 

Pemupukan yang paling sesuai dengan tanaman perkebunan penghasil 

minyak saat ini adalah tepat waktu, tepat dosis dan tepat aplikasi. Untuk 

menyelesaikan tugas tersebut carilah informasi dari sumber belajar dari buku 

referensi atau jelajah internet. 

 

 

 

 

PENILAIAN HARIAN 

Soal  

1. Apa yang dimaksud dengan kesuburan tanah! 

2. Sebut dan jelaskan jika tanaman kekurangan unsur Nitrogen (N) 

3. Phospor (P) sangat berperanan bagi pertumbuhan tanaman, sebut dan 

jelaskan peranan tersebut! 

4. Sebut dan jelaskan ciri-ciri pupuk UREA! 



 
 

5. Cara perbaikan kesuburan tanah adalah dengan cara konservasi lahan. 

Sebutkan cara perbaikan tersebut 

6. Jelaskan apa yang dimaksud prinsip pemupukan tanaman kelapa 

sawit Tepat jenis! 

7. Jelaskan apa yang dimaksud prinsip pemupukan tanaman kelapa 

sawit Tepat Dosis! 

8. Jelaskan apa yang dimaksud prinsip pemupukan tanaman kelapa 

sawit Tepat Waktu! 

9. Jelaskan apa yang dimaksud prinsip pemupukan tanaman kelapa 

sawit Tepat Cara Aplikasi! 

10. Jelaskan apa yang dimaksud prinsip pemupukan tanaman kelapa 

sawit Tepat Sasaran! 

 

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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