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PENDAHULUAN 

Keberhasilan kegiatan agribisnis dibidang tanaman perkebunan penghasil minyak 

terutama kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) tergantung beberapa faktor yang 

mempengaruhi. Faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan kegiatan agribisnis 

tanaman kelapa sawit yaitu pemangkasan pelepah dan tandan-tandan buah kosong. 

Jumlah dan kedudukan pelepah pada tanaman kelapa sawit harus diatur dengan baik, 

supaya intensitas sinar matahari yang diterima oleh tanaman bisa optimal dan panen 

buah juga tidak kesulitan dengan keberadaan pelepah. Kondisi pohon dengan 

kedudukan pelepah yang diatur dengan baik dan rapi dapat dilihat dalam Gambar 8.1. 

 

Gambar 8.1.  Pohon kelapa sawit dengan kedudukan pelepah yang rapi 

Sumber: http://www.spks.or.id/wp-content/uploads/2017/09/8.-SOP-KASTRASI-Fixed-

edit1.pdf 

Pemangkasan atau pruning yaitu kegiatan pemeliharaan pelepah daun yang 

produktif dalam jumlah tertentu dan membuang pelepah daun yang kurang produktif 

dengan pertimbangan tidak menghambat fotosintesa daun, sehingga pertumbuhan 

vegetative dan generative tetap maksimal. Pelepah yang kurang produktif adalah 

pelepah yang sudah tua dengan ciri-ciri jaringan mulai mati yang terlihat  pada 

mengeringnya daun. Kegiatan pemangkasan pelepah daun ini disebut penunasan. 

Jumlah pelepah daun yang dipangkas pada setiap pokok kelapa sawit tergantung umur 

dan pertumbuhan tanaman agar mendapatkan jumlah pelepah yang optimum. Kegiatan 

http://www.spks.or.id/wp-content/uploads/2017/09/8.-SOP-KASTRASI-Fixed-edit1.pdf
http://www.spks.or.id/wp-content/uploads/2017/09/8.-SOP-KASTRASI-Fixed-edit1.pdf


penunasan adalah salah satu usaha yang sangat berperan dalam upaya pengelolaan 

tajuk. Managemen/pengelolaan tajuk pada perkebunan kelapa sawit merupakan aspek 

kunci dalam memaksimalkan hasil tanaman.  

Berbeda dengan kelapa sawit, komoditas tanaman perkebunan tahunan 

penghasil minyak nabati lainnya seperti kelapa, penunasan sebagai upaya pengelolaan 

tajuk tidak dilakukan. Hal ini sesuai dengan karakteristik tanaman kelapa itu sendiri, 

dimana pelepah apabila sudah tua akan jatuh sendiri, disamping itu karena bentuk buah 

yang besar tidak menyebabkan buah tersangkut pada ketiak pelepah pada saat panen. 

Kegiatan yang dilakukan hanya sebatas pada pembersihan/sanitasi pohon. Kegiatan ini 

bertujuan untuk menciptakan lingkungan pohon yang tidak cocok bagi hidup dan 

perkembangan OPT. Oleh karena itu dalam pengelolan tajuk dalam materi ini fokus 

pada pengelolaan tajuk kelapa sawit. 

 

A. PENGELOLAAN TAJUK 

 

Menurut Pahan (2012) pengelolaan tajuk yang benar merupakan aspek kunci pada 

perkebunan kelapa sawit untuk maksimalisasi hasil tanaman. Manajemen /pengelolaan 

tajuk yang utama dilaksanakan dengan mengatur tunas pokok. Pengaturan tunas pokok 

ini dilakuan dengan mengenali keadaan tajuk kelapa sawit, gejala kelebihan tunas dan 

persaingan antar pokok. 

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman sangat dipengaruhi oleh efisiensi tajuk. 

Hal ini karena efisiensi tajuk dapat mengkonversi radiasi sinar matahari menjadi 

karbohidrat. Ukuran luas permukaan hijau daun akan menentukan jumlah pasokan 

karbohidrat untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pengelolaan tajuk 

mencerminkan peningkatan indek luas daun. Maksimalisasi indek luas daun dapat 

dilakukan dengan aktifitas tunas pokok dan pengaturan jarak tanam. Oleh karena itu 

untuk mendapatkan nilai indeks luas daun (L) yang maksimum dilakukan pengelolaan 

tajuk yang benar. 



Produktivitas hasil tanaman kelapa sawit juga dipengaruhi besarnya luas 

permukaan daun. Besarnya luas daun berbanding lurus dengan produktifitas tanaman. 

Artinya permukaan daun semakin luas maka produktivitas tanaman akan semakin 

semakin tinggi. Hal ini disebabkan apabila jumlah daun banyak maka proses 

fotosintesis akan berjalan dengan baik. Akan tetapi apabila permukaan daun luasnya 

melebihi titik optimal justru dapat menyebabkan meningkatnya laju transpirasi 

tanaman dan penggunaan fotosintat untuk pertumbuhan vegetatif daun terlalu 

berlebihan mehingga dapat penurunan produktivitas tanaman kelapa sawit..  

Menurut Pahan (2006) mengukur luas tajuk tanaman dapat dilakukan dengan 

mengukur indeks luas daun (L). Indek luas daun merupakan perbandingan luas 

permukaan daun terhadap luas tanah yang ditempati tumbuh tanaman. Nilai L dapat 

dirumuskan sebagai berikut:. 

 

Keterangan: 

Ad  : luas pelepah daun (m2) 

n     : jumlah pelepah daun 

d     : populasi tanaman (pokok/ha) 

Hasil indeks luas daun akan berpengaruh pada lebar/sempitnya jarak tanam. 

Sedangkan untuk mencari Indek Luas Daun (L) perpokok tanaman ini dapat dicari 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

. 

Ad x n x d 

10.000 
L  = 

Ad x n x d 

Luas proyeksi tajuk 
L  = 



 Karakteristik genetik tanaman, lama penyinaran yang efektif, suhu udara, air 

yang mengisi pori-pori tanah sangat mempengaruhi nilai L optimum. Apabila tanaman 

dapat menyerap lebih dari 80% radiasi matahari yang datang atau ketika pelepah daun 

dari 3 tanaman saling menutupi berarti penutupan tajuk dianggap optimum. Pada saat 

nilai L optimum ditambah pemeliharaan kelapa sawit dilaksanakan sesuai standar yang 

baik maka kelapa sawit diharapkan akan berproduksi secara optimum. Nilai L pada 

tanaman kelapa sawit bervariasi antara 5-7. Nilai L optimum dipengaruhi beberapa 

factor. Faktor-faktor tersebut adalah lokasi kebun, panjang hari, suhu udara, 

kelembaban tanah, dan sifat-sifat genetik tanaman. Faktor-faktor tersebut satu sama 

lain juga saling mempengarui terutama yang merupakan faktor dari unsur iklim. Hal 

ini menyebabkan nilai L juga dipengaruhi radiasi matahari, kelembaban tanah dan suhu 

udara. Nilai L akan meningkat apabila radiasi matahari meningkat. Hal ini akan 

berkebalikan dengan peningkatan suhu dan kelembaban tanah yang akan mengurangi 

nilai L, sehingga pada tajuk yang rapat akan menyebabkan suhu di dalam tajuk 

menurun akan meningkatkan nilai L.  

1. Manajemen Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perkembangan Tajuk  

Menurut Pahan (2012) terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap  

perkembangan tajuk yaitu:    

a. Genetik bahan tanam 

Pengelolaan tajuk kelapa sawit sangat dipengaruhi genetic yang diturunkan 

dari induk ke bahan tanam. Pengelolaan tajuk pada varitas kelapa sawit bertajuk 

pendek akan berbeda dengan varitas bertajuk lebar. Kondisi ini yang menyebabkan 

produsen benih kelapa sawit memberi rekomendasi kepada pemakai kecambah 

untuk menentukan polulasi kebun pada setiap kecambah yang akan di tanam dari 

varitas yang bervareasi. Pada tanaman kelapa sawit yang tanamannya tumbuh 

kompak dengan tajuk daun pendek di rekomendasikan menggunakan jarak tanam 

yang rapat. Begitupula sebaliknya tanaman yang bertajuk lebar disarankan 

menggunakan jarak tanam yang lebar. Faktor genetik ini tidak mutlak menentukan 

tumbuh kembangnya tajuk. Agroklimat dan tanah juga sangat mempengaruhinya. 



Apabila di suatu lahan kebun, agroklimat dan kondisi tanah sangat mendukung 

pertumbuhan tanaman, maka tanaman akan menghasilkan tajuk dalam waktu yang 

lebih pendek  

b. Jarak Tanam 

Perkembangan tajuk tanaman sangat dipengaruhi jarak tanam. Jarak tanam ini 

yang akan menentukan tingkat kerapatan tanaman. Pada kondisi normal umumnya 

populasi/kerapatan pokok yang diusahakan adalah 136 – 143 pokok/ha. Apabila 

kondisi kebun mendapatkan intensitas radiasi sinar matahari yang tinggi dan 

kelembaban tanah cukup terjaga maka kerapatan tanaman yang tinggi dapat 

diterapkan. Akan tetapi apabila kondisi tanah subur maka di rekomendasikan 

dengan kerapatan tanaman yang rendah. Hal ini dikarenakan tanah dapat 

mendukung pertumbuhan tajuk yang lebih panjang. Langkah pertama dalam 

pengelolaan tajuk adalah pemilihan kerapatan tanaman (menentukan jarak tanam), 

karena kerapan tanaman dilakukan pada awal sebelum usaha budidaya dimulai. 

Penentuan jarak tanam yang tepat sesuai karakteristik pohon yanga akan di 

budidayakan membuat akses cahaya, air dan hara akan merata pada setiap tanaman.  

c. Tunas pokok 

Pekerjaan tunas pokok adalah kegiatan membuang/memangkas pelepah daun 

yang sudah tidak berguna dan mensisakan sejumlah pelepah  daun yang berguna 

untuk proses fotosintesa. Tunas pokok ini merupakan kegiatan/pekerjaan yang 

mempunyai tujuan yang berlawanan. Dalam satu sisi tunas pokok dengan 

melakukan pemangkasan beberapa pelepah daun mempunyai tujuan untuk 

mempermudah proses pemanenan dan memperkecil kehilangan produksi yaitu. 

Akan tetapi pada sisi yang lain tunas pokok dapat menghambat produksi yang 

maksimum karena untuk memproduksi maksimum dibutuhkan sebanyak-

banyaknya pelepah produktif yang aktif berfotosintesa. Semakin banyak pelepah 

akan mendapatkan produksi TBS yang lebih tinggi.  Sebagai contoh pokok yang 

terdapat 64 pelepah akan memproduksi TBS 27 ton/ha sedangkan pokok yang 

berpelepah 48 produksi TBS menurun menjadi 25 ton/ha. Demikian juga dengan 



pokok yang berpelepah hanya 24 TBS yang dihasilkan hanya 18 ton/ha. Jumlah 

pelepah yang optimum pada setiap pokok muda adalah 48-56 pelepah dan pokok 

tua 40-48 pelepah 

Penunasan pelepah tidak dapat dilakukan sembarangan karena akan 

mempengaruhi produksi TBS. Produksi TBS akan menurun apabila dilakukan 

penunasan pelepah muda yang terletak pada bagian atas tajuk dibandingkan 

penunasan pada pelepah tua. Kondisi ini akan lebih parah apabila ada hama dan 

penyakit yang menyerang pelepah muda.  

Tunas pokok juga dapat mempengaruhi nilai L.  Penunanas yang dilakukan 

terhadap pelepah sedikit maka akan nilai L akan meningkat.  

Status hara dalam daun juga sangat dipengaruhi penunasan. Penunasan pada 

yang berlebihan akan menyebabkan kandungan nitrogen dan kalium daun akan 

meningkat, tetapi kandungan magnesium akan menurun. Bila ditemukan kondisi 

kadar N dan K pada daun meningkat sedangkan status Mg berkurang maka kondisi 

tersebut mengindikasikan terjadinya pemangkasan/penunasan yang berlebihan.   

d. Ablasi  

Ablasi adalah kegiatan mengambil semua produk generative seperti bunga 

jantan, bunga betina dan buah pada fase pertumbuhan TBM dengan tujuan untuk 

mendukung pertumbuhan vegetative tanaman. Ablasi dilakukan pada tanaman 

yang mulai berbunga yaitu umur 12 – 24 bulan. Ablasi biasanya dilakukan setelah 

umur 18 bulan. 

Salah satu tujuan dilakukan ablasi adalah mengalihkan nutrisi untuk 

pertumbuhan generatif ke pertumbuhan vegetative pokok sehingga pada saat pokok 

mulai berbuah maka kondisi pokok sudah kuat untuk mendukung perkembangan 

buah. Tujuan lainnya untuk menjaga sanitasi tanaman karena tanaman lebih bersih, 

sehingga mengurangi resiko munculnya OPT seperti Marasmius dan Tirathaba. 

e. Pemupukan  

Pemupukan mempunyai pengaruh nyata dalam pertumbuhan dan 

perkembangan tajuk. Diantara beberapa unsur hara makro, hanya Nitrogen  dan 



Kalium yang sangat mempengaruhi pertumbuhan pokok dan luas daun. Tanaman 

yang kekurangan P akan menghasilkan pelepah yang lebih kecil. Pemupukan N 

dapat meningkatkan laju produksi pelepah. Namun terlalu banyak N dapat 

menyebabkan pertumbuhan tajuk menjadi berlebihan sehingga menimbulkan 

kompetisi antar pokok. Akibatnya terjadi penurunan produksi dan pertambahan 

tinggi pokok yang lebih cepat. 

f. Pemanenan  

Untuk menjaga tajuk yang optimum proses pemanenan yang dilakukan harus 

diperhatikan, terutama pada tanaman yang muda. Pemanenan pada tanaman muda 

tidak boleh sambil memotong pelepah songgonya. Hal ini berguna untuk menjaga 

jumlah pelepah dalam jumlah yang cukup. Sistem pemanenan “Curi” (memotong 

buah tanpa disertai potong pelepah) sangat tepat diterapkan. Dodos yang 

digunakan adalah dodos kecil yaitu dodos dengan ukuran kurang 8 cm. 

 Pemanenan TBS pada pokok tua dilaksanakan dengan memotong pelepang 

songgonya sekaligus. Hal ini menyebabkan jumlah pelepah lebih sedikit 

dibandingkan tanaman muda. Pemanenan pada tanaman tua biasanya dilakukan 

menggunakan dodos besar dengan ukuran sampai 14 cm atau egrek (pisau 

berbentuk melengkung seperti sabit) apabila tanaman sudah tinggi.  

Produksi TBS yang dihasilkan pertanaman akan berbanding terbalik dengan 

nilai L yang terjadi. Pada saat panen raya atau puncak produksi banyak pelepah 

yang ikut terpotong pada saan panen sehingga menyebabkan nilai L menurun.   

2. Tunas Pokok  

Tunas pokok (pruning) adalah istilah pemangkasan pada tanaman kelapa sawit. 

Salah satu usaha dalam memanipulasi lingkungan yang diperlukan untuk 

meningkatkan hasil panen kelapa sawit adalah tunas pokok. Kegiatan tunas pokok 

meliputi dua tujuan yang saling berlawanan tujuannya. Tujuan yang pertama adalah 

mengupayakan daun yang masih hijau segar atau pelepah produktif agar tetap 

dipertahankan. Sedangkan tujuan yang lainnya adalah dalam waktu tertentu harus 

melakukan pemangkasan  tunas untuk mempermudah pemanenan dan menurunkan 



tingkat kehilangan/losses hasil panen karena ada brondolan yang tersangkut di ketiak 

pelepah. 

Inti pekerjaaan tunas (pruning) adalah kegiatan mempertahankan pelepah 

produktif dengan jalan membuang sejumlah pelepah dengan mempertimbangkan tanpa 

terjadinya ganggun fotosintesa secara optimal untuk pertumbuhan vegetative dan 

generative. Perlu dipahami produksi minyak yang sesungguhnya adalah pada daun 

kelapa sawit. Pada permukaan daun terjadi proses fotosintesa yang merupakan proses 

yang sangat penting untuk mendukung produksi TBS baik secara kualitas maupun 

kuantitas. TBS ini merupakan produk yang akan diambil untuk diolah menjadi CPO 

dan kernel. Dengan demikian tugas utama dalam menunas adalah menjaga jangan 

sampai produksi minyak yang sesungguhnya turun/berkurang kemampuannya akibat 

penunasan yang berlebihan (over pruning) atau keterlambatan pemeliharaan pelepah. 

Penunasan juga mempunyai mempunyai tujuan mempermudah proses 

pemanenan yaitu kegiatan potong buah matang dan mencegah brondolan tersangkut di 

pelepah daun. Penunasan dapat memudahkan proses pembuahan secara alamiah. 

Tujuan lainnya menjaga kebersihan pokok karena tanaman lebih bersih, sehingga 

menurunkan potensi berkembangnya OPT seperti Marasmius dan Tirathaba.  

 Penurunan produksi kelapa sawit dapat terjadi apabila penunasan berlebihan, 

maka untuk mempertahankan produksi tetap tinggi maka harus dihindari penunasan 

yang berlebihan (over pruning). Hal ini dikarenakan berkurangnya sejumlah pelepah 

produktif sehingga menyebabkan berkurangnya areal untuk fotosintesa dan dapat 

menyebabkan penurunan produksi. Penurunan produksi ini terjadi juga dikarenakan 

pokok mengalami stres yang ditandai dengan bunga betina banyak yang gugur, 

sehingga terjadi ketidak seimbangan antara jumlah bunga jantan dan betina (bunga 

jantan lebih banyak) yang menyebabkan  menurunnya seks rasio. Pokok stress juga 

ditandai dengan adanya penurunan BJR (berat janjang rata-rata).   

a. Peralatan Dan Tenaga Kerja 

Tanaman yang mempunyai umur berbeda pada saat penunasan akan 

membutuhkan alat yang berbeda pula. Tinggi rendahnya tanaman kelapa sawit dan 



ukuran pangkal pelepah juga menentukan jenis alat yang digunakan   

Pengelompokan peralatan pekerjaan penunasan dapat dilihat pada Tabel 8.1 dan 

Norma kerja dan perumusan perhitungan kebutuhan tenaga kerja menunas dapat 

dilihat pada Tabel 8.2.   

Tabel 8.1. Pengelompokan Peralatan Penunanasan Berdasarkan Pertambahan 

Umur Tanaman 

No Nama Peralatan Tinggi Pohon Fungsi Peralatan 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Dodos kecil  

Dengan lebar mata 

dodos 8 cm 

Dodos besar  

Dengan lebar mata 

dodos 14 cm 

Egrek 

Di bawah 90 cm 

 

 

90 cm – 2,5 m 

 

 

di atas 2,5 m 

Menunas pokok pada umur 

di bawah 4 tahun 

 

Menunas popok pada umur 4 

– 6 tahun 

 

Menunas popok pada umur 

yang lebih 8 tahun 

 Sumber: Pahan (2012) 

 

Tabel 8.2. Norma kerja dan perumusan kebutuhan tenaga kerja menunas 

Jenis tunas Norma Kerja Umur pokok (tahun) 

Ha/hk Hk/ha 

Tunas pasir 

Tunas periodik 

1,0 -1,5 

0,8 – 1.0 

1,4 – 1,6 

0,7 – 1,0 

1,0 – 1,3 

1,7 – 2,5 

< 3 (1-2 bulan sebelum TM) 

4 – 7 tahun 

≥ 8 tahun 

Rumus perhitungan kebutuhan tenaga kerja menunas setiap hari 

Jumlah tenaga kerja menunas perhari =   Total luas areal tunas (ha) x X (hk/ha) 

                                                                    9 bulan x 25 hari 

 Sumber: Pahan (2012) 



Tenaga kerja menunas dibentuk berkelompok berdasarkan rumusan yang telah 

ditentukan. Tenaga kerja penunasan harus terampil dan sudah terbiasa menunas. 

Penunas merupakan tenaga tetap dan tidak boleh berganti-ganti dengan pekerja 

yang tidak trampil. Apabila petugas tunas tetap berhalangan dapat diganti dengan 

tenaga kerja cadangan. Syarat penunas cadangan juga sudah terbiasa menunas. 

Penunas cadangan biasanya berasal dari tenaga tenaga potong buah atau panen 

(pada saat panen ringan karena buah sedikit).  

b. Tunas pasir 

Tunas pasir adalah kegiatan penunasan kelapa sawit pada periode TBM dan 

pada masa ini hanya tunas pasir saja yang diperbolehkan. Tunas pasir dilaksanakan 

dengan ketentuan hanya mengambil daun kering yang berada pada susunan daun 

paling bawah. Selain pelepah kering dan pelepah yang berada pada susunan daun 

terbawah, semua pelepah tidak boleh ditunas karena pada saat tersebut jumlah 

pelepah masih sedikit dibawah jumlah standart. Semua pelepah yang masih hijau 

tidak boleh diambil.  Apabila ada buah pertama yang busuk juga ikut dibuang pada 

kegiatan ini. Pelaksanka tunas pasir dikerjakan 1-2 bulan sebelum pokok panen 

pertama. Kondisi tunas pasir dapat dilihat pada Gambar 8.2 

 



Gambar 8.2. Tunas pasir 

Sumber :  Dokumen penulis 

Peralatan kegiatan tunas pasir menggunakan dodos kecil dengan mata dodos 

berukuran 8 cm. Pelepah kering dan pelepah yang berada pada lingkaran paling 

bawah dipotong sedekat mungkin dengan pangkal pelepah.. Pelepah-pelepah hasil 

tunasan tersebut dibawa keluar dari piringan selanjutnya ditata rapi di gawangan 

mati.  

c. Tunas Selektif 

Tunas selektif mulai dilaksanakan setelah pokok berumur 3 – 4 tahun, 

tergantung jagur tidaknya pokok. Tunas selektif bertujuan menyiapkan pokok siap 

di panen. Tunas selektif dilakukan apabila dalam blok kebun minimal 40% pokok 

sudah bertandan pada ketinggian ± 90 cm dari tanah. Ketinggian ini diukur dari 

permukaaan tanah sampai dasar tandan terbawah. 

Tunas seleksi dilakukan dengan cara batas tunas 3 pelepah di bawah tandan 

tertua yang di sebut songgo 3. Pelepah-pelepah di bawah 3 pelepang songgo 

sebaiknya ditunas secara berimbang di sekeliling pokok. Semua jenis gulma seperti 

rumput, pakis dan lainnya yang hidup menginang di pokok sawit harus dibersihkan. 

Pokok yang 60% lagi ditunas 4 bulan setelahnya, sehingga seluruh pokok tanaman 

di kebun tersebut tertunas. 

Pelaratan yang digunakan menunas selektif adalah dodos besar, sama dengan 

dodos untuk panen pada fase TM muda. Lebar mata dodos besar adalah 14 cm. 

Dodos tersebut masih terus digunakan untuk menunas hingga pokok mempunyai 

tinggi 2,5 m. Dosos tersebut diberi gagang ukuran 1,5 – 2 m. Pelepah dipangkas 

rapat sampai pangkalan dari arah samping dengan pola tapak kuda. Penunasan dari 

samping untuk menghindari perlukaan pokok yang besar. Tunas seleksi dapat 

dilihat pada Gambar 8.3 



  

Gambar 8.3. Tunas  selektif 

Sumber : Dokumen Penulis 

d. Tunas periodik 

Tunas periodik adalah penunasan pelepah yang tidak direncanakan untuk 

dipertahankan. Tunas periodik dilakukan secara periodik dengan rotasi sembilan 

bulan sekali. Pada tanaman yang lebih cepat terbentuknya pelepah daun, makan 

rotasi penunasan lebih cepat yaitu 6 - 8 bulan. Tunas periodik dilakukan pada 

tanaman setelah memasuki periode TM dan berumur di atas 4 tahun. 

Perencanaan tunas periodik dilakukan berdasarkan pada rotasi terakhir tahun 

sebelumnya. Pelepah daun yang dipelihara berdasarkan umur pokok dapat dilihat 

pada Tabel 8.3  

Tabel 8.3. Jumlah pelepah yang dipelihara berdasarkan umur tanaman 

UMUR 

POKOK 

(TAHUN) 

PENGELOLAAN PELEPAH JUMLAH 

SONGGO 

JUMLAH 

SPIRAL 

< 3 

 

 

Dilarang melakukan pemangkasan 

pelepah. Diutamakan untuk mulainya 

- 

 

 

- 

 

 



UMUR 

POKOK 

(TAHUN) 

PENGELOLAAN PELEPAH JUMLAH 

SONGGO 

JUMLAH 

SPIRAL 

 

 

4-7 

 

8-14 

 

> 15 

panen perdana dengan cara memangkas 

pelepah tua dan kering 

 

Dipelihara 48-56 pelepah 

 

Dipelihara 40-48 pelepah 

 

Minimum dipelihara 32 pelepah 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

6-7 

 

5-6 

 

4 

 Sumber : Pahan (2012) 

Untuk menghitung jumlah pelepah kelapa sawit dapat dilakukan dengan 

melihat susunan daun yang membentuk spiral pada kedudukan daunnya. Rumus 

kedudukan daun kelapa sawit adalah 3/8, artinya dalam 3 kali mengitari  putaran 

spiral terdapat 8 daun. Perputaran spiral kedudukan pelepah kelapa sawit 

bervareasi, bisa ke kiri atau ke kanan, hal ini disebabkan  faktor genetik/keturunan. 

Pelepah kelapa sawit sebulan akan tumbuh 1-3 buah. Vareasi jumlah pelepah yang 

tumbuh dipengaruhi umur dan pertumbuhan tanaman.. Susunan kedudukan daun 

dapat dilihat pada Gambar 8.4 dan 8.5. 

 



Gambar 8.4. Susunan kedudukan daun 

Sumber: https://docplayer.info/34148236-Leaf-sampling-unit-l-s-u.html 

 

Gambar 8.5. Susunan daun kelapa sawit 

Sumber: https://docplayer.info/34148236-Leaf-sampling-unit-l-s-u.html 

 

Tunas periodik dilaksakan dengan cara memangkas pelepah daun sedekat 

mungkin pada pangkalnya, bekas pangkasan berbentuk tapak kuda membentuk 

sudut 300. Bersamaan menunas ini gulma paku-pakuan yang sering tumbuh pada 

batang dibersihkan secara manual. Pada tanaman kelapa sawit yang 

pertumbuhannya jelek atau kurang subur penunasan dilakukan dengan cermat, 

hanya pelepah kering saja yang ditunas.  Tunas periodik dilakukan setiap rotasi 

paling lama 9 bulan atau 1,3 rotasi setiap tahun  

Alat yang digunakan untuk tanaman dengan tinggi ± 2,5 m tetap memakai pisau 

dodos besar. Pada pohon dengan ketinggian diatas 2,5 m (umur diatas  8 tahun) alat 

yang digunakan untuk menunas adalah pisau egrek bergalah. Panjang gagang galah 

diatur berdasarkan ketinggian pohon, untuk pohon yang sangat tinggi dapat 

menggunakan dua galah yang disambung menjadi satu. Pada saat menunas semua 

gulma efiphyt pada batang diambil atau dicabut memakai tangan dan pada bagian 

https://docplayer.info/34148236-Leaf-sampling-unit-l-s-u.html
https://docplayer.info/34148236-Leaf-sampling-unit-l-s-u.html


yang ebih tinggi gulma dipukul-pukul memakai pelepah. Pokok yang tidak sehat 

deperti daun menguning karena difisiensi hara, penunasan dilakukan lebih hati-

hati, cukup daun kering saja yang dibuang. Tunas periodik dengan menggunakan 

dodos dan egrek dapat dilihat pada Gambar 8.6 

   

 

Gambar 8.6. Tunas periodik menggunakan dodos dan egrek 

Sumber : Dokumen Penulis 



Pada musim kering pekerjaan penunasan ini sudah harus selesai dilakukan 

terutama pada tanaman muda sampai dengan TM-2. Kegiatan ini bertujuan untuk 

menghindari transpirasi tanaman yang tinggi. 

b. Tunas Progresif ( Maintenance Pruning) 

Tunas progresif adalah tunas yang dilaksanakan langsung oleh tenaga potong 

buah/pemanen dan pelaksanaannya bersamaan dengan pemanenan atau potong 

buah dengan tetap berpedoman pada banyaknya pelepah produktif yang masih 

harus dipertahankan menurut ketentuan. 

Tunas periodik sering dialihkan ke tunas progresif. Kegiatan pemeliharan tunas  

biasanya terintegrasi dengan kegiatan pemanenan dan dilakukan oleh pemanen. 

Kondisi ini dapat menghemat tenaga kerja tunas. Pola penghancaan (hancak tetap) 

sekaligus menjadi hancak tetap tunas, sehingga kegiatan panen dapat dilaksanakan 

bersamaan dengan pemeliharaan pelepah produktif. Penambahan pekerjaan dan 

tanggungjawab melihara tunas (tunas progresif) kepada tenaga potong 

buah/pemanen akan diberi kompensasi bonus berupa “premi tunas” yang 

banyaknya sesuai anggaran dan pembayarannya dilakukan secara rutin. Kegiatan 

tunas progesif dapat dilihat pada Gambar 8.7. 

 

Gambar 8.7. Tunas progresif 

Sumber: http://www.bumn.go.id/ptpn5/berita/1-Morfologi-Daun-Batang-dan-

Akar-Kelapa-Sawit 

Kegiatan tunas progresif perlu dilakukan pengorganisasian kegiatan. Pada saat 

melakukan panen pelepah daun penyangga/songgo ditunas terlebih dahulu sebelum 

http://www.bumn.go.id/ptpn5/berita/1-Morfologi-Daun-Batang-dan-Akar-Kelapa-Sawit
http://www.bumn.go.id/ptpn5/berita/1-Morfologi-Daun-Batang-dan-Akar-Kelapa-Sawit


buah diambil. Jumlah pelepah songgo dipertahannya sesuai ketentuan umurnya. 

Pada pokok tidak dilakukan pemanenan pada hari itu, pemeliharaan tunasnya 

(tunas progresif) dapat dilakukan sekaligus apabila memungkinkan, bila tak 

memungkinkan tunas progresif dilaksanakan setelah hancak panen selesai atau 

pada hari libur. Pengaturan pelaksanaan tugas progresif setiap hari harus dipandu 

oleh mandor panen dengan pertimbangan “dilarang ada alasan hancak panen tidak 

selesai akibat pemanen melaksanakan tunas progresif” 

c. Penyusunan pelepah 

Setelah selesai kegiatan menunas maka akan dihasilkan pelepah-pelepah. 

Pelepah-pelepah yang jatuh dipiringan dipindahkan ke tengah gawangan mati dan 

ditata dengan rapi dengan lebar  2-2,5 m. Termasuk juga pelepah yang jatuh diparit 

atau sungai harus dipindahkan semua ke gawangan mati. Penyusunan pelepah 

digawangan mati harus lurus dan rapi. Untuk membuat susunan pelepah tidak lari 

maka setiap sepuluh pokok dibuat pancangan dari pelepah.  

Cara menyusun pelepah di gawangan mati yaitu pelepah disusun rapi dengan 

arah memanjang searah barisan. Letak ujung dan pangkal pelepah harus seragam. 

Hal ini bertujuan agar tumpukan tidak melebar dan lari. Apabila terdapat parit atau 

sungai digawangan mati maka pelepah harus dipotong dan ditata rapi dengan posisi 

melintang diantara barisan pokok. Susunan pelepah ini jangan sampai menghambat 

kegiatan di pasar rintis.  

Penyusunan pelepah di gawangan mati mempunyai keuntungan menghemat 

waktu dan energi tenaga tunas. Disamping itu pelepah tidak mengganggu piringan 

dan luas piringan tidak bertambah sempit. Pelepah-pelepah yang tersusun 

digawanga mati ini lama kelamaan akan mengalami dekomposisi  dapat berfungsi 

sebagai bahan kompos untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pelepah-pelepah ini 

juga dapat mempertahan kelembaban tanah dan menjaga struktur tanah dari erosi 

akibat hujan.  



Penyusunan pelepah pada areal kebun berbukit dan berteras berbeda dengan 

penyususnan di lahan datar. Penyusunan pelepah diletakkan pada bibir terasan 

dengan arah sejajar terasan. Tujuannya untuk menghambat TBS yang jatuh saat 

dipanen ke arah tempat yang lebih rendah. Selain itu juga dapat mencegah erosi 

tanah. Penyusunan pelepah dapat dilihat pada Gambar 8.8 

  

Gambar 8.8. Penyusunan pelepah 

Sumber : https://docplayer.info/61934135-Laporan-praktek-kerja-lapang-

budidaya-kelapa-sawit-di-pt.html 

d. Organisasi tunas pokok 

Tunas pokok dilakukan oleh kelompok kerja tunas terdiri dari seorang mandor 

tunas yang membawahi 15-20 orang untuk setiap dua afdeling kebun. Tenaga untuk 

tunas pokok dapat berupa tenaga khusus tunas atau bisa juga tenaga panen yang 

menunas ancaknya. Pada kebun areal datar setiap tenaga potong tunas melakukan 

penunasan pada ancaknya satu pasar rintis yaitu 2 baris kiri-kanan, sedangkan di 

areal terasan tenaga tunas menunas pada ancaknya 1 baris berdasarkan arah terasan. 

Untuk memudahkan pengawasan dan pengontrolan oleh mandor maka setiap 

tenaga tunas wajib memasang papan nomor  ancak (pancang ancak) di pasar rintis. 

Setelah selesai menunas pelepah langsung disusun sesuai ketentuan. Apabila 

penunasan telah selesai dalam satu blok maka dilanjutkan ke blok berikutnya. 

Perpindahan ini harus teratus dan sistematis (searah jarum jam atau kebalikannya). 

Perbandingan tunas periodic dan tunas maintenance/progressive pruning dapat 

https://docplayer.info/61934135-Laporan-praktek-kerja-lapang-budidaya-kelapa-sawit-di-pt.html
https://docplayer.info/61934135-Laporan-praktek-kerja-lapang-budidaya-kelapa-sawit-di-pt.html


dilihat pada Tabel 8.4. Sedangkan diskripsi kondisi tunas dapat dilihat pada Tabel 

8.5. 

Tabel 8.4. Perbandingan tunas periodic dan tunas maintenance/progressive 

pruning 

No Uraian Tunas Periodik Tunas Progresive 

1 Standar Teknis 

Pekerjaa 

a. 0 – 6 th; songgo 3 

b. > 6 th; songgo 2 

0 – 6; songgo 3 

. 6 th; songgo 2 

2 Waktu 

pelaksanaan 

Dilaksanakan pada 

waktu tertentu (putaran 

9 bulan) 

penunasan 

menyesuaikan kondisi 

pemanenan 

3 Rotasi 1,3 rot/th Sesuai kondisi pokok 

atau menyesuaikan 

kondisi banyaknya 

pelepah ideal yang 

harus dipelihara 

4 Tenaga kerja Team tunas + mandor 

tunas 

Pemanen + mandor 

panen 

5 Biaya/ Cost 1,3 rot x 2,5 HK/ha x 

Rp.30.000/hk = Rp. 

97.500,-/ha/th 

3 x 130 pkk/ha x Rp. 

150/pk = Rp. 

58.500/ha/th 

6 Keuntungan Masih diperlukan 

terutama untuk 

normalisasi kondisi 

tunas an berat 

Cost lebih rendah, 

penghematan TK & 

mandor, pokok tidak 

stress dan turn over 

rendah karena 

tambahan pendapatan 

Sumber : Vademekum  Pembibitan.KJB, Cipta Prima Sejahtera. 



 

Tabel 8.5. Diskripsi Kondisi Tunasan 

No Uraian Kondisi Berat Kondisi Sedang Kondisi Ringan 

1 Visual 

a. TM umur 1 

th 

 

b. TM umuyr 1- 

8 th 

c. TM umur > 8 

th 

 

Tunas awal belum 

dilakukan 

>75% tunas 

terlambat 

 

<25% songgo dua, 

50% terlambat 

tunas, < 25% 

songgo satu 

 

>25% belum 

tunas seleksif 

25% – 75% 

terlambat tunas 

25% - 75% 

terlambat tunas 

 

100% sudah 

ditunas 

75% songgo 2, 

<25% songgo 3 

>75%  songgo 

satu 

2 Pemakaian 

tenaga kerja 

a. TM umur 1 

tahun 

b. TM umur 1 – 

8 tahun 

c. TM umur >8 

th 

 

 

>3 HK/ha/rotasi 

 

>3 HK/ha/rotasi 

 

>4 HK/ha/rotasi 

 

 

 

2– 3 HK/ha/rotasi 

2– 3 HK/ha/rotasi 

3– 4 HK/ha/rotasi 

 

 

 

2 HK/ha/rotasi 

 

2 HK/ha/rotasi 

 

3 HK/ha/rotasi 

Sumber : Vademekum  Pembibitan.KJB, Cipta Prima Sejahtera. 

 

B. ABLASI DAN SANITASI 

1. Ablasi 

Tanaman kelapa sawit setelah berumus 9 bulan mulai mengeluarkan bunga. Pada 

umur tersebut sampai umur 24 bulan, buah yang dihasilkan dari perkembangan bunga 

belum terbentuk secara sempurna, sehingga belum layak jual untuk diproses di pabrik 



pengolahan. Oleh karena itu, maka dilakukan pembuangan semua bunga dan buah yang 

dihasilkan sebelum umur 24 bulan.  

Pekerjaan/aktivitas membuang semua bunga baik bunga jantan, maupun betina, 

dan buah untuk menyokong pertumbuhan tanaman kelapa sawit disebut ablasi. 

Pelaksanaan ablasi dilakukan sampai pokok  berumur 24 bulan dengan asumsi dari 

anthesis sampai panen membutuhkan waktu enam bulan. Ablasi bertujuan untuk 

mengalihkan nutrisi yang digunakan untuk pertumbuhan generatif ke pertumbuhan 

vegetatif. Dengan demikian diharapkan tanaman kelapa sawit akan tumbuh lebih kuat 

untuk mendukung perkembangan buah dan pertumbuhannya seragam,. Tujuan lainnya 

tanaman menjadi bersih dengan terjaga sanitasinya sehingga dapat mencegah 

munculnya hama dan penyaki terutama Tirathaba dan Marasmius.  

Tanaman/pokok sebelum beralih dari TBM ke TM dilakukan kegiatan yang penting 

yaitu ablasi. Ablasi mulai dipraktekkan apabila minimal 50% pokok kelapa sawit dari 

populasi telah berbunga baik bunga jantan maupun betina. Kondisi ini biasanya 

tercapai apabila umur kelapa sawit sudah mencapai 18 bulan.  Ablasi dilakukan dengan 

rotasi 2 bulan. 

 

Kegiatan ablasi dilakukan menggunakan alat dodos kecil dengan lebar mata dodos 

8 cm. Tenaga ablasi mempunyai norma kerja  1 – 1,5 ha/hk atau 0,7 - 1 hk/ha. 

Dibutuhkan 4-20 tenaga ablasi per hari untuk luasan 1.000 ha. Kebutuhan tenaga kerja 

ini akan berbeda apabila topografi berbukit dan berteras. Tenaga ablasi dapat dilakukan 

oleh tenaga panen sehingga pada saat panen tiba telah tersedia tenaga  potong 

buah/panen. 

Pada kebun yang baru dan tanaman belum ada yang telah memasuki TM, maka 

tidak boleh mengablasi bunga jantan. Tujuannya untuk mendukung berbanyakan 

serangga Elaedobius camerunicus. Kondisi ini juga berlaku pada ablasi rotasi terakhir, 

dilarang pembuangan bunga jantan. 

2. Sanitasi  



Sanitasi adalah kegiatan membersihkan tanaman dari pelepah kering dan buah 

busuk untuk mempersiapkan panen. Pelepah kering dan buah busuk ditata pada 

gawangan sementara buah masak yang baik dipanen. Pelaksanaan ablasi dan sanitasi 

serta contoh pokok hasilnya dapat dilihat pada Gambar 8.9 

 

Gambar 8.9: Pelaksanaan ablasi dan sanitasi serta contoh pokok hasilnya 

Sumber:http://www.spks.or.id/wp-content/uploads/2017/09/8.-SOP-ABLASI-

Fixed-edit1.pdf 

Sanitasi bertujuan untuk memudahkan kegiatan pemanenan dengan hasil buah 

dalam kondisi yang baik. Sanitasi pokok kelapa sawit dilakukan pada saat 3 atau 4 

bulan sebelum panen perdana dilakukan. Kegiatan sanitasi meliputi membersihkan 

pokok dari tandan yang tumbuhnya kurang bagus dan busuk, sakit, pelepah yang kering 

dan membersihkan kotoran sampah disekitar pokok agar pemanenan dan pemungutan 

brondolan dapat dilakukan lebih mudah.  

Sanitasi pada tanaman kelapa dilakukan bersamaan dengan kegiatan panen. 

Sanitasi ini merupakan kegiatan membuang pelepah kering yang belum jatuh dengan 

sendirinya. Kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan mahkota pohon sehingga 

tercipta lingkungan pohon sehingga terhindar dari potensi berkembangnya OPT. 

 

LEMBAR PRAKTIKUM  

Acara : Pemangkasan Kelapa Sawit 

http://www.spks.or.id/wp-content/uploads/2017/09/8.-SOP-KASTRASI-Fixed-edit1.pdf
http://www.spks.or.id/wp-content/uploads/2017/09/8.-SOP-KASTRASI-Fixed-edit1.pdf


Tujuan : Peserta didik mampu melakukan pemangkasan atau penunasan pada 

tanaman kelapa sawit dengan tepat 

Alat dan Bahan 

1. Dodos 

2. Egrek 

3. Golok/parang 

4. Kebun kelapa sawit 

Keselamatan Kerja: 

1. Perhatikan dan terapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

2. Gunakan pakaian keraja dan alat pelindung diri dengan tepat. 

3. Hati-hati dalam menggunakan alat tajam (dodos, egrek dan golok) 

Langkah kerja 

1. Siapkan alat yang dibutuhkan untuk praktek 

2. Amati kondisi pokok sebelum ditunas. 

3. Hitung jumlah pelepah yang akan ditunas dan tentukan jumlah songgo dan 

jumlah pelepah yang akan dipertahankan. 

4. Potong pelepah sedekat mungkin ke pangkal memakai pola tebasan berbentuk 

tapak kuda. 

5. Tata/susun dengan rapi pelepah daun hasil tunasan di tengah gawangan mati. 

 

CAKRAWALA 

Penjarangan 

Untuk mengoptimalkan produksi kelapa sawit pada tanaman yang sudah tinggi 

perlu dilakukan penjarangan. Karena dengan bertambahnya tinggi tanaman maka 

pelepah yang tumbuhpun semakin panjang, sehinga akan saling menutup diantara 

tanaman. Tanaman satu dengan lainnya akan mengalami persaingan dalam 

mendapatkan sinar matahai, air maupun hara tanah. Persaingan yang berat antara 



tanaman di kebun harus dikurangi dengan jalan memberi perlakuan penjarangan. 

Diperlukan teknik tertentu dalam perlakuan penjarangan. Tujuan penjarangan ini 

yaitu mengatasi produksi tanaman yang rendah.  Penjarangan dilaksanakan dengan 

cara :  

1. Selektif 

Penjarangan dilakukan dengan menghilangkan pokok abnormal, yang tidak 

pmenghasilkan secara ekonomis. Pohon-pohon tersebut di potong dan 

ditumbangkan. 

2. Beraturan 

Beraturan adalah penjaranga dilakukan dengan membongkar pokok yang telah 

ditentukan secara sistimatis menurut pola tertentu. Tidak memandang kondisi 

tanaman itu produksi atau tidak. Penjarangan umumnya menganut pola 1/5, 1/6, 1/7, 

1/8 dan seterusnya. Arti dari pola penjarangan 1/5 adalah dari setiap 5 pohon, 

dibongkar 1 pohon. Pohon yang dibongkar merupakan titik pusatnya. Pohon yang 

hidup masih 4 sehingga meningkatkan cahaya matahari yang didapatkan dari 

sebelumnya. Agar pekerjaan pembongkaran pokok lebih mudah, sebelumnya 

dilakukan peracunan pohon dengan herbisida.  Pada areal yang subur dan berbukit 

tanaman akan mengalami masalah kerapatan tanaman apabila ditanaman pokok 

dengan populasi normal yaitu 143 pokok per hektar, kondisi ini jika dibiarkan akan 

menurunkan produktivitas, maka sebaiknya dilakukan penjarangan. Pola 

penjarangan 1/7 dapat dilihat pada Gambar 8.10. 



 

   Gambar 8.10. Pola penjarangan 1/7 

Sumber : http://www.spks.or.id/wp-content/uploads/2017/09/8.-SOP-Kastrasi-

Fixed-edit1.pdf 

 

 

CONTOH SOAL 

 

Pemangkasan/menunas adalah membuang pelepah-pelepah yang kurang produktif 

dan memelihara sejumlah pelepah tertentu sesuai dengan umur tanaman. Secara 

umum jumlah pelepah ideal yang dipertahankan dikenal dengan istilah Songgo 2. 

Songgo 2 rentang jumlah pelepah yang ada di pokok 48 – 56 pelepah. 

Apa yang terjadi jika jumlah pelepah tidak ideal atau kurang dengan kata lain 

terjadi over prunning. 

http://www.spks.or.id/wp-content/uploads/2017/09/8.-SOP-Kastrasi-Fixed-edit1.pdf
http://www.spks.or.id/wp-content/uploads/2017/09/8.-SOP-Kastrasi-Fixed-edit1.pdf


Jawab : 

1. Proses metabolisme tanaman terganggu, terutama fotosintesis. 

2. Pembentukan bunga jantan, lebih dominan. 

3. Berpotensi terjadi penurunan BJR (Berat Janjang Rata-Rata). 

4. Butuh waktu dan energi besar bagi tanaman menjadikan pokok tersebut 

standard kembali. 

5. Tanaman stress, karena terjadi pelukaan berlebih 

 

JELAJAH INTERNET 

 

Dalam mempelajari materi pemangkasan tanaman perkebunan tahunan penghasil 

minyak peserta didik diharapkan menambah wawasan yang lebih luas tentang 

konsep pemangkasan tanaman secara mandiri menggunakan fasilitas internet. 

Melalui internet dari berbagai website peserta didik dapat menemukan materi 

tentang pemangkasan tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak yang lebih 

lengkap. Beberapa website yang dapat dikunjungi peserta didik yaitu: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_wKu17PHIi8 

https://www.youtube.com/watch?v=rMgoNRhP0U0 

https://www.youtube.com/watch?v=GMzmg9AYNio 

                 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_wKu17PHIi8
https://www.youtube.com/watch?v=rMgoNRhP0U0
https://www.youtube.com/watch?v=GMzmg9AYNio


 

 

 

RANGKUMAN 

Pemangkasan/pruning pada kelapa sawit disebut penunasan. Pemangkasan atau 

penunasan bertujuan untuk memperoleh sejumlah pelepah yang produktif di setiap 

pokok tanaman sehingga produksi tanaman bisa maksimal. Pemangkasan 

merupakan usaha dalam mengelola tajuk pohon. Pelaksanaan tunas dikelompokkan 

terdiri dari tunas pasir, tunas selektif, tunas periodik, tunas  progressive 

(maintenance pruning) 

Pada tanaman kelapa kegiatan penunasan tidak menjadi kegiatan pokok, 

biasanya dilakukan bersamaan dengan kegiatan panen sebatas sebagai sanitasi 

mahkota tanaman. 

 

TUGAS MANDIRI 

 
Sumber : Dokumen Penulis 



Perhatikan gambar pohon kelapa sawit diatas. Apa yang harus dilakukan agar pohon 

kelapa sawit tersebut dapat berkembang dan berbuah dengan baik. Tuliskan 

pendapatmu di buku tugas. 

 

 

 

PENILAIAN HARIAN 

1. Pemangkasan pada tanaman kelapa sawit adalah …. 

2. Bagaimana cara melakukan tunas pasir? 

3. Tuliskan perbedaan tunas periodic dan tunas progressive? 

4. Jelaskan keuntungan dilakukan penyusunan pelepah yang benar/ 

5. Jelaskan apa yang disebut ablasi pada tanaman kelapa sawit? 

 

REFLEKSI 

Setelah materi ini dipelajari, kalian akan paham dan jelas mengenai konsep 

tentang pemangkasan tanaman perkebunan tahunan penghasil minyak. Namun 

dari materi yang dipelajari ini menurut kalian materi apa dari bab ini yang paling 

sukar untuk dipahami. Silahkan diskusi dengan teman kelompok kalian atau guru 

pendamping. Semoga dengan berdiskusi kalian akan menjadi lebih paham dan 

jelas 
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