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ABSTRAK 

 
FAISAL BUDIMAN. Kontribusi Perbaikan dan Estimasi Efisiensi pada Penerapan 

Rekomendasi Dosis Pemupukan Nitrogen “Precipalm” di PT Kalimantan Agro 

Nusantara, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dibimbing oleh HERDHATA 

AGUSTA dan EDI SANTOSA. 

 

Asesmen lapangan dilaksanakan di PT Kalimantan Agro Nusantara, Kebun 

Nusantara, Kutai Timur, Kalimantan Timur pada bulan Januari 2020 sampai April 

2020. Kegiatan studi bertujuan mengestimasi neraca nitrogen untuk mengetahui 

jejak nitrogen dan efisiensi penerapan dosis pemupukan nitrogen Precipalm pada 

perkebunan kelapa sawit. Estimasi neraca nitrogen di PT KAN Kebun Nusantara 

kondisi pra pemupukan diperoleh -85.67 kg N ha-1 tahun-1, sedangkan untuk kondisi 

pasca pemupukan diperoleh untuk kedua perlakuan dosis pemupukan baik PPKS 

dan Precipalm sebesar 23.56 kg N ha-1 tahun-1 dan 25.24 kg N ha-1 tahun-1. Defisit 

N terjadi pada kondisi pra pemupukan jika tidak mempertimbangkan input sumber 

dan proses dekomposisi alami akibat dari tidak adanya pemupukan selama dua 

tahun terakhir, sedangkan pada kondisi pasca pemupukan terjadi surplus N untuk 

kedua perlakuan. Jejak nitrogen produksi diperoleh untuk pra pemupukan sebesar 

1.45 kg N ton TBS-1 serta untuk pasca pemupukan perlakuan PPKS dan Precipalm 

sama besar yaitu 3.19 kg N ton TBS-1 3.22 kg N ton TBS-1. Data jejak nitrogen 

produksi menunjukkan bahwa dinilai pada parameter jejak nitrogen keadaan tidak 

dipupuk lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan keadaan setelah dipupuk.  

Estimasi efisiensi nitrogen untuk perlakuan dosis PPKS dan Precipalm diperoleh 

masing-masing sebesar 69.98% dan 70.09% untuk efisiensi input eksternal dan 

89.53% dan 88.80% jika mempertimbangkan input internal, yang mana nilai 

tersebut tidak berbeda nyata.   

 

Kata kunci: Precipalm, neraca nitrogen, jejak nitrogen, efisiensi pemupukan 
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ABSTRACT 

 

FAISAL BUDIMAN. Improvement Contribution and Efficiency Estimation in  

Application of  “Precipalm” Fertillizer Dosage Recommendation at PT 

Kalimantan Agro Nusantara, Nusantara Estate, East Kutai, East Kalimantan. 

Supervised by HERDHATA AGUSTA and EDI SANTOSA. 

 

The study was carried out at PT Kalimantan Agro Nusantara, Kebun 

Nusantara, East Kutai, East Borneo from January 2020 to April 2020. The purpose 

of the study was to  estimating the nitrogen balance to find out the nitrogen footprint 

and the application efficiency estimation of Precipalm nitrogen fertilizer 

application in oil palm plantations. Estimation of nitrogen balance at PT KAN 

Kebun Nusantara in pre-fertilization conditions was obtained -85.67 kg N ha-1 year-

1, while for post-fertilization conditions obtained for the two treatments, both PPKS 

and Precipalm fertilization doses were 23.56 kg N ha-1 year-1 and 25.24 kg N ha-1 

tahun-1. The N deficit occurs in the pre-fertilization condition if it does not consider 

the source input and natural decomposition process due to the absence of 

fertilization for the last two years, while in the post-fertilization condition there is 

a surplus of N for both treatments. Production nitrogen footprint obtained for pre-

fertilization were 1.45 kg N ton TBS-1 and for post fertilization treatment PPKS and 

Precipalm were 3.19 kg N tons TBS-1 and 3.22 kg N tons TBS-1. Production nitrogen 

footprint data show that assessed on the nitrogen footprint parameter the 

unfertilized condition is more environmentally friendly than the post-fertilization 

condition. Estimation of nitrogen efficiency for PPKS and Precipalm dosage 

treatment were 69.98% and 70.09% for external input efficiency and 89.53% and 

88.80%, respectively, when considering internal input, where these values were not 

significantly different. 

 

Key words: Precipalm, nitrogen balance, nitrogen footprint, fertilization efficiency 
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PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

 

Pemupukan adalah kegiatan pemeliharaan yang membutuhkan porsi biaya 

tertinggi dalam kegiatan budidaya kelapa sawit, yaitu 50% – 70% dari biaya 

operasional dan 25% dari biaya produksi, yaitu mencapai Rp 3 350 250 – 5 063 523 

ha-1 tahun-1 (Comte et al. 2012; Panggabean et al. 2013; Husin 2015; Woittiez et al. 

2018; Lubis et al. 2019). Biaya pemupukan yang tinggi mengharuskan pelaku 

budidaya kelapa sawit mengelola kegiatan pemupukan dengan baik. Manajemen 

pemupukan adalah salah satu kunci utama untuk meningkatkan produktivitas dan 

efisiensi dalam budidaya kelapa sawit. Manajemen pemupukan bertujuan untuk 

membuat suatu keseimbangan antara kebutuhan tanaman dan ketersediaan nutrisi 

di lingkungannya, agar tanaman tersebut dapat tumbuh sehat serta produktivitas 

yang dihasilkan sesuai dengan potensi hasilnya (Suprihatin dan Waluyo 2015). 

Selain itu manajemen pemupukan juga menjadi salah satu komponen dalam 

pengelolaan budidaya kelapa sawit yang berkelanjutan (Goh et al. 1998). 

 Nitrogen merupakan unsur hara makro yang dibutuhkan untuk proses 

pertumbuhan, perkembangan, dan adaptasi terhadap cekaman biotik dan abiotik 

(Kishorekumar et al. 2020). Selain itu nitrogen diperlukan dalam biosintesis asam 

amino, protein, asam nukleat, klorofil, metabolit, dan hormon (Krapp 2005). 

Nitrogen pada tanah terbagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk organik dan 

anorganik. Nitrogen yang dapat diserap langsung oelah tanaman adalah nitrogen 

dalam bentuk anorganik, yaitu nitrat (NO3-) dan amonium (NH4+). Nitrogen dalam 

bentuk anorganik umumnya diaplikasikan dalam bentuk pupuk, yaitu urea atau 

NPK. Nitrogen anorganik dalam bentuk urea atau NPK merupakan unsur hara yang 

volatil sehingga dalam aplikasinya perlu perhitungan dan teknik yang tepat agar 

unsur hara tersebut dapat diserap dengan optimal oleh tanaman (Fahmi et al. 2010). 

Pemupukan nitrogen yang baik harus didasarkan pada kebutuhan tanaman tersebut 

sehingga efisiensi dapat tercapai. Efisiensi pemupukan nitrogen dapat ditinjau 

dengan mengestimasi neraca nitrogen pada agroekosistem dengan melihat 

kebutuhan tanaman, suplai yang diberikan, dan kehilangan nitrogen di 

agroekosistem (Pardon et al. 2016). 

 Metode untuk melihat kebutuhan nitrogen pada tanaman yaitu dengan 

melihat status unsur hara nitrogen daun dan tanah. Metode konvensional yaitu 

dengan analisa N-total pada leaf sampling unit (LSU) menggunakan metode 

Kjeldahl. Metode Kjeldahl merupakan metode yang sederhana, tetapi memiliki 

kelemahan yaitu menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk area perkebunan 

yang luas (Kaliana 2018). Metode baru yang kini sedang dikembangkan yaitu 

pendugaan status hara dengan citra satelit menggunakan platform Precipalm. 

Precipalm adalah sebuah platform untuk menentukan rekomendasi dosis 

pemupukan kelapa sawit dengan menggunakan data pendugaan status hara yang 

diperoleh dari pengolahan citra satelit Sentinel-2. Satelit Sentinel-2 menghasilkan 

citra satelit dalam bentuk gambar berjumlah 13 gelombang spektral (ESA 2015). 

Reflektansi 13 gelombang spektral tersebut dianalisis menggunakan analisis regresi 

dengan status hara pada LSU tanaman. Menurut Kaliana (2018), status hara 
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nitrogen pada daun dapat ditentukan menggunakan kombinasi nilai reflektansi 

gelombang spektral 1, 3, 5, 6, 8a, 9, 11, dan 12 dengan panjang gelombang masing-

masing sebesar 443 nm, 560 nm, 705 nm, 740 nm, 842 nm, 945 nm, 1610 nm, dan 

2190 nm. Status hara fosfor dapat ditentukan dengan kombinasi nilai reflektansi 

gelombang spektral 1, 2, 6 dan 7 dengan panjang gelombang masing-masing 

sebesar 443 nm, 490 nm, 740 nm, dan 783 nm. Sedangkan  untuk unsur hara kalium 

dapat ditentukan dengan kombinasi nilai reflektansi gelombang spektral 2, 4, 6, 7, 

8a, 9, dan 12 dengan panjang gelombang masing-masing sebesar 490 nm, 665 nm, 

740 nm, 783 nm, 842 nm, 945 nm, dan 2190 nm. Hasil analisa regresi antara nilai 

reflektansi gelombang dengan nilai status hara hasil LSU selanjutnya digunakan 

untuk menghitung dosis pemupukan kelapa sawit pada areal yang diinginkan. 

Keuntungan metode tersebut dapat menduga status hara tanaman secara real-time 

dan presisi sesuai dengan satuan area tertentu.  

 Rekomendasi dosis pemupukan kelapa sawit secara umum dirilis oleh Pusat 

Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) berdasarkan umur tanaman. Kelemahan dari 

penerapan dosis rekomendasi PPKS yaitu tidak selalu relevan dengan semua 

kondisi perkebunan kelapa sawit. Kondisi tanah di tiap perkebunan kelapa sawit 

berbeda-beda. Kondisi tanah pada areal perkebunan di Kalimantan secara umum 

memiliki status hara yang lebih rendah dibandingkan tanah di Sumatera, sehingga 

input nitrogen yang diberikan akan lebih besar dibandingkan dengan areal 

perkebunan di Sumatera secara umum. Input nitrogen yang tidak sesuai kebutuhan 

dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi perkebunan kelapa sawit. Input 

nitrogen yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan berpotensi 

mencemari lingkungan, sedangkan jika input nitrogen terlalu rendah dapat  

mengakibatkan rendahnya produktivitas dan terganggunya pertumbuhan tanaman 

(Safuan et al. 2013). Oleh karena itu perlu ditinjau apakah rekomendasi dosis 

pemupukan Precipalm akan lebih efisien secara ekonomi dan ekologi dibandingkan 

rekomendasi dosis pemupukan PPKS yang umum diterapkan di perkebunan kelapa 

sawit. 

 

Tujuan 

 

Tujuan dari magang yaitu mengestimasi neraca nitrogen untuk mengetahui 

jejak nitrogen dan efisiensi penerapan dosis pemupukan nitrogen Precipalm pada 

perkebunan kelapa sawit di PT Kalimantan Agro Nusantara, Kebun Nusantara, 

Kutai Timur, Kalimantan Timur. 

 

  

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Botani dan Penyebaran 

 

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) merupakan tanaman penghasil 

minyak yang termasuk ke dalam keluarga monokotil. Tanaman ini memiliki 

perakaran serabut serta meristem apikal tunas tunggal (Jourdan dan Rey 1997). 

Kelapa sawit termasuk ke dalam jenis tanaman monoecious (berumah tunggal), 

yaitu menghasilkan bunga jantan dan betina secara bergantian pada tanaman yang 
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sama (Hartley 1988). Menurut Corley dan Tinker (2015), tanaman ini termasuk ke 

dalam famili Arecaceae (Palmae), ordo Arecales, sub-famili Cocosoidae, dan genus 

Elaeis.  

Kelapa sawit diketahui berasal dari Afrika Barat. Pendapat ini didasari oleh 

temuan sedimen polen di Nigeria yang mirip dengan polen kelapa sawit saat ini 

(Zeven 1964). Kelapa sawit ditanam secara ekstensif di Asia Tenggara, daerah 

khatulistiwa di Afrika, dan Amerika Selatan. Tanaman ini diintroduksi ke Indonesia 

pada tahun 1848 dari Mauritius dan ditanam di Kebun Raya Bogor (Purseglove 

1975). Menurut Pamin (1998), benih dari empat tanaman di Bogor didistribusikan 

ke seluruh kepulauan Indonesia dan ditanam sebagai tanaman hias pinggir jalan. 

Benih tersebut ditanam di Deli Sumatera Utara dan turunannya menjadi sumber 

benih perkebunan-perkebunan komersial di Indonesia pada awal abad ke-20, benih 

tersebut disebut Deli Dura. 

 

Lingkungan Tumbuh 

 

Unsur-unsur iklim yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan 

produktivitas tanaman kelapa sawit meliputi curah hujan, radiasi matahari, suhu 

udara, kelembaban udara dan bulan kering. Tanaman kelapa sawit tumbuh baik 

pada kawasan dengan curah hujan yang lebih besar dibandingkan evapotranspirasi 

tanaman kelapa sawit, umumnya pada daerah dengan curah hujan tahunan sekitar 

2000 mm dan menyebar merata sepanjang tahun (Hartley 1988).  

Penyinaran radiasi matahari yang cukup bagi kelapa sawit adalah lebih dari 

1600 jam per tahun dengan rata-rata 5-7 jam per hari. Ketinggian tempat yang ideal 

untuk pertanaman kelapa sawit mulai dari 5 m – 200 m di atas permukaan laut 

dengan kisaran suhu rata-rata 22ºC-24ºC. Kelembaban udara rata-rata harian yang 

diperlukan bagi tanaman ini berkisar 75%-80% (Corley dan Tinker 2015).  

Ketersediaan air merupakan salah satu faktor penting dalam produksi kelapa 

sawit, sebab ketersediaan air merupakan faktor pembatas bagi produksi kelapa 

sawit. Kekeringan menyebabkan penurunan laju fotosintesis dan mengganggu 

distribusi asimilat. Hal tersebut berdampak negatif pada pertumbuhan tanaman baik 

fase vegetatif maupun fase generatif. Kekeringan yang melanda fase vegetatif pada 

tanaman kelapa sawit ditandai oleh kondisi daun tombak tidak membuka dan 

terhambatnya pertumbuhan pelepah. Kekurangan air pada keadaan yang lebih parah 

dapat menyebabkan kerusakan jaringan tanaman yang dengan gejala daun pucuk 

dan pelepah yang mudah patah. Kekeringan pada fase generatif  menyebabkan 

terjadinya penurunan produksi tanaman akibat terhambatnya pembentukan bunga, 

meningkatnya jumlah bunga jantan, pembuahan terganggu, gugur buah muda, 

bentuk buah kecil dan rendemen minyak rendah (Maryani 2012).  

Kelapa sawit tumbuh optimal pada kontur lahan datar hingga bergelombang 

dengan kemiringan lereng 0-8%, dan bergelombang hingga berbukit dengan 

kemiringan lereng (8-30%). Jenis tanah yang sesuai untuk pertanaman kelapa sawit 

jenis tanah Ultisol, Entisol, Inceptisol, Andisol, dan Histosol. Tekstur tanah yang 

paling ideal adalah lempung berdebu, lempung liat berdebu, dan lempung berpasir. 

Kedalaman efektif tanah >100 cm dengan pH optimal pada kisaran 5-6. Kelas 

kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa sawit yang sangat sesuai dan dapat 

berproduksi baik adalah kelas kesesuaian lahan S1, lahan ini tidak memiliki atau 

maksimal memiliki satu faktor pembatas ringan. Kelas kesesuaian lahan S2 (sesuai) 
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yaitu lahan-lahan yang memiliki lebih dari satu faktor pembatas ringan atau 

maksimal satu faktor pembatas sedang. Kelas kesesuaian lahan S3 (agak sesuai) 

yaitu lahan-lahan yang memiliki faktor pembatas sedang lebih dari satu atau lahan 

yang memiliki faktor pembatas berat tidak lebih dari satu (PPKS 2003). 

 

Pemupukan Nitrogen 

 

 Pemupukan adalah kegiatan aplikasi unsur hara untuk memperbaiki status 

hara di dalam agroekosistem. Pupuk umum diaplikasikan ke tanah dengan tujuan 

memperbaiki kesuburan tanah di agroekosistem tersebut. Unsur yang umum 

diaplikasikan alah satunya adalah nitrogen. 

Nitrogen merupakan unsur hara makro yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 

tanaman. Nitrogen merupakan penyusun dari semua protein dan asam nukleat 

dalam sel. Unsur ini sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan vegetatif tanaman pada 

daun, batang, dan akar (Sutejo 1999). Selain itu nitrogen juga penting untuk sintesis 

klorofil dan proses metabolisme tanaman. Defisiensi nitrogen akan menghambat 

net assimilation rate dan keseimbangan penyerapan unsur hara. Gejala defisiensi 

nitrogen yaitu daun-daun tua berwarna kekuningan dan menggulung ke arah lidi. 

Kelebihan nitrogen juga dapat berdampak buruk pada tanaman yaitu daun-daun 

menjadi sukulen dan lemah, menghambat perangsangan pembentukan buah, serta 

meningkatnya kemasaman tanah dan emisi gas rumah kaca (Sainju 2017). 

 

 

Neraca Nitrogen 

 

  Neraca nitrogen dalam agroekosistem menggambarkan kerangka kerja 

kuantitatif input nitrogen, output nitrogen, losses nitrogen, serta kondisi nitrogen di 

tanah untuk melihat efisiensi dan keberlanjutan dari produksi tanaman baik dari 

kualitas tanah dan lingkungan dari lingkup siklus nitrogen. Input nitrogen meliputi 

N dari pemupukan sintetis dan organik, pelapukan residu tanaman, deposisi N dari 

atmosfer, N dari irigasi, fiksasi N secara biologis, dan mineralisasi N. Output 

nitrogen meliputi N yang keluar dari sistem yaitu N pada TBS yang dipanen dan N 

pada pelepah yang dipruning. Losses nitrogen meliputi kehilangan N dari proses 

pencucian, denitrifikasi, volatilisasi, runoff permukaan, erosi, emisi gas, dan 

kematian tanaman (Pardon et al. 2016). 

 Estimasi nitrogen yang keluar dari sistem pada pemanenan TBS dapat 

diperoleh dengan cara mengkalkulasi jumlah rata-rata biomassa panen di tahun 

tersebut dengan nilai %N pada produk pengolahan dari TBS, yaitu mesokarp, 

cangkang, tandan kosong, dan POME (palm oil mil effluent) yaitu masing-masing 

0.39%, 0.043%, 0.87%, dan 1.99% (Loh 2016; Sung 2016). 

Neraca nitrogen  merupakan selisih antara input dan output N. Neraca 

nitrogen dapat dikaji dengan melihat perubahan N-total tanah yang dipengaruhi 

imobilisasi dan mineralisasi N. Peningkatan nilai N tanah dan mineralisasi dapat 

meningkatkan penyerapan N oleh tanaman yang berpotensi meningkatkan 

produktivitas tanaman, serta menurunkan tingkat pemupukan N yang akan 

mengurangi potensi kehilangan N melalui pencucian N dan emisi gas (NH4 dan 

N2O) yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas air dan udara dalam 

agroekosistem tersebut. Neraca nitrogen digunakan di perkebunan sawit untuk 
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membuat rencana pengelolaan pupuk. Pendekatan yang digunakan bervariasi dari 

yang sederhana sampai yang kompleks tergantung pada seberapa rinci perhitungan 

fluks N dalam neraca nitrogen yang dibuat (Pardon et al. 2017). 

 

  

METODE 
 

Tempat dan Waktu Penelitian Lapang 

 

Kegiatan magang dan penelitian lapang dilaksanakan di perusahaan 

perkebunan kelapa sawit PT Kalimantan Agro Nusantara, Kebun Nusantara, 

Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kegiatan 

ini dilaksanakan selama tiga bulan dimulai pada Januari 2020 hingga April 2020. 

 

Metode Pelaksanaan 

 

 Pelaksanaan kegiatan di lapangan meliputi tiga aspek yaitu aspek teknis, 

aspek manajerial, dan aspek khusus. Pelaksanaan aspek teknis dengan menjadi 

karyawan harian lepas (KHL) di lapangan selama satu bulan dan menjadi 

pendamping mandor selama satu bulan setelahnya. Pelaksanaan aspek teknis 

menjadi pendamping mandor berperan dalam pelaksanaan dan pengawasan 

pekerjaan di lapangan. Pelaksanaan aspek manajerial dengan berperan sebagai 

pendamping asisten afdeling selama dua bulan setelah pelaksanaan aspek teknis, 

yaitu dengan tugas pokok meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan di lapangan yang dilaksanakan oleh 

mandor. Pelaksanaan aspek khusus yang merupakan kegiatan penelitian terlibat 

dalam pelaksanaan protokol demplot Precipalm sesuai jadwal, destruksi pokok dan 

koleksi data pokok untuk estimasi biomassa, koleksi sampel untuk analisa nitrogen, 

dan estimasi neraca nitrogen. 

 

Pengamatan dan Pengumpulan Data 

 

 Pengumpulan data meliputi data primer (langsung) dan data sekunder (tidak 

langsung). Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode observasi langsung 

di lapangan, estimasi biomassa dan neraca nitrogen, serta wawancara dan diskusi 

dengan karyawan di lapangan. Data sekunder diperoleh dari arsip kebun atau 

perusahaan dan studi pustaka dari publikasi ilmiah ataupun data statistik yang 

terkait. 

 

Estimasi Biomassa Tanaman 

 

Estimasi biomassa tanaman dilakukan menggunakan metode destruktif. 

Tanaman yang di destruksi berjumlah satu tanaman dengan umur 10 tahun yang 

berlokasi di Blok 116, Afdeling 1.  Data bobot kering hasil destruksi pokok tersebut 

diolah untuk membuat persamaan alometrik pendugaan biomassa. Setelah destruksi 

pokok dilakukan koleksi data tanaman untuk menyusun persamaan alometrik, yaitu 

lingkar batang, tinggi batang, jumlah pelepah, dan jumlah daun. Jumlah sampel 

untuk destruksi dan data tanaman masing-masing berjumlah 1 tanaman untuk 
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penentuan bobot kering dan massa jenis batang dan 60 tanaman untuk pendugaan 

biomassa tanaman. Penyusunan persamaan alometrik yang digunakan sebagai 

berikut (Asari et al. 2013), 

   

 

 

AGB = TB + FB + LB 

  Keterangan : 

  AGB = Above ground biomass (kg ha-1) 

  TB = Trunk biomass (kg ha-1) 

  FB = Frond biomass (kg ha-1) 

  LB = Leaf biomass (kg ha-1) 

 

Biomassa batang 

 Biomassa batang kelapa sawit diperoleh dari destruksi batang  dan 

perhitungan volume batang untuk memperoleh biomassa untuk satuan volume 

batang (kg m-3). Sampel destruksi batang kelapa sawit diambil di tiga titik, yaitu 

bagian atas, tengah, dan bawah masing-masing minimal 500 g sampel-1. Sampel 

tersebut dihitung massa jenis basahnya, penimbangan bobot sampel menggunakan 

neraca digital sedangkan untuk volume menggunakan gelas ukur berisi air dengan 

prinsip archimedes. Pengeringan sampel dilakukan menggunakan oven dengan 

suhu 105⁰ C selama 48 jam. Setelah pengeringan sampel dilakukan pengukuran 

massa jenis kering dengan metode yang sama seperti pengukuran massa jenis basah. 

Nilai densitas sampel batang dari tiga titik pengambilan (atas, tengah, dan bawah) 

yang diperoleh dihitung nilai rataannya untuk digunakan dalam mengitung 

pendugaan biomassa batang. 

 Perhitungan volume batang dilakukan dengan mengamati lingkar batang 

bagian dalam setinggi dada dan tinggi batang bebas pelepah. Pengamatan lingkar 

batang menggunakan meteran pita, sedangkan untuk tinggi batang menggunakan 

laser height rangefinder. Pendugaan biomassa batang kelapa sawit menggunakan 

persamaan alometrik yang disusun sendiri sesuai dengan data primer yang 

diperoleh sebagai berikut (PPPKR 2012), 

 

TB = 0.785 TH Tdbh
2

 Tdbd Σ tanaman 

 Keterangan: 

TB    = Biomassa batang (kg ha-1)  

TH    = Tinggi batang (m) 

Tdbh    = diameter batang setinggi dada (m) 

Tdbd   = Rata-rata densitas kering batang (kg m-3) 

Σ tanaman   = Populasi tanaman (ha-1) 

 

Biomassa pelepah 

 Biomassa pelepah kelapa sawit diperoleh dari destruksi pelepah dan 

perhitungan jumlah pelepah hidup untuk memperoleh biomassa untuk satuan 

jumlah pelepah (kg pelepah-1). Sampel destruksi pelepah kelapa sawit diambil tiga 

sampel pelepah, yaitu bagian atas, tengah, dan bawah. Sampel tersebut ditimbang 

bobot basahnya. Selanjutnya dari sampel tersebut diambil masing-masing 250 g 

sampel-1 untuk penimbangan bobot kering. Pengeringan sampel dilakukan 
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menggunakan oven dengan suhu 105⁰ C selama 48 jam. Setelah pengeringan 

sampel dilakukan pengukuran bobot kering. 

 Perhitungan jumlah pelepah dilakukan dengan mengamati jumlah pelepah 

hidup dan yang telah dipruning pada tanaman yang diamati.. Pendugaan biomassa 

pelepah kelapa sawit menggunakan persamaan sebagai berikut (Asari et al. 2013), 

FB = Fdb ΣF Σ tanaman 

 Keterangan: 

FB   = Biomassa pelepah (kg ha-1) 

Fdb  = Bobot kering pelepah (kg pelepah-1)  

ΣF   = Jumlah pelepah hidup 

Σ tanaman  = Populasi tanaman (ha-1) 

 

Biomassa daun 

 Biomassa daun kelapa sawit diperoleh dari destruksi daun dan perhitungan 

jumlah daun untuk memperoleh biomassa untuk satuan jumlah daun (kg pelepah-1). 

Sampel daun ditimbang utuh untuk memperoleh bobot basah. Selanjutnya daun 

kelapa sawit diambil masing-masing 6 daun di bagian atas, tengah dan bawah di 

tiap ulangan. Sampel tersebut ditimbang bobot basahnya. Selanjutnya dari sampel 

tersebut dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 105⁰ C selama 48 jam. 

Setelah pengeringan sampel dilakukan pengukuran bobot kering. 

 Perhitungan jumlah daun dilakukan dengan mengamati jumlah daun di 

pelepah saat pengambilan leaf sampling unit. Pendugaan biomassa daun kelapa 

sawit menggunakan persamaan sebagai berikut, 

LB = Ldb ΣL ΣF Σ tanaman 

 Keterangan: 

LB   = Biomassa daun (kg ha-1)  

Ldb   = Bobot kering daun pelepah -1 (kg) 

ΣL  = Jumlah daun pelepah-1 

ΣF   = Jumlah pelepah hidup 

Σ tanaman  = Populasi tanaman (ha-1) 

 

Dosis dan Aplikasi Pemupukan 

Penentuan dosis pemupukan 

 Penentuan dosis pemupukan ditentukan menggunakan dua metode, yaitu 

metode konvensional dengan menggunakan rekomendasi dosis pemupukan PPKS 

dan rekomendasi pemupukan berdasarkan status hara menggunakan data 

pendugaan status hara dari satelit Sentinel-2 dan platform Precipalm. Data 

pendugaan status hara di koreksi ulang dengan analisa leaf sampling unit (LSU).  

  

Aplikasi pemupukan 

 Pemupukan di areal demplot menggunakan pupuk NPK Pelangi 12-12-17-2 

produksi PT Pupuk Kaltim. Pupuk NPK yang digunakan memiliki kadar unsur 12% 

nitrogen, 12% P2O5, 17% K2O, dan 2% MgO. Pemupukan dilaksanakan pada bulan 

Juni 2020. Metode yang digunakan dalam aplikasi pemupukan yaitu dengan cara 

manual spreading menggunakan tenaga manusia. 
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Neraca Nitrogen 

 

 Estimasi neraca nitrogen di perkebunan kelapa sawit diperoleh dari 

pergerakan nitrogen di dalam agroekosistem kelapa sawit. Pergerakan nitrogen 

dipengaruhi oleh input, output, losses, uptake, dan kondisi N di tanah. Desain 

neraca nitrogen menggunakan acuan dari Pardon et al. (2016) sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Desain estimasi neraca nitrogen 

 Sumber data untuk menyusun estimasi neraca nitrogen diperoleh dari data 

primer dan sekunder. Data primer yang digunakan yaitu komponen-komponen 

untuk menduga biomassa tanaman yaitu bobot kering sampel batang, pelepah dan 

daun, densitas batang, serta data morfologi pokok yang meliputi tinggi batang bebas 

pelepah, diameter batang setinggi dada, jumlah pelepah, dan jumlah daun. Data 

morfologi pokok dikoleksi pada 3 blok untuk masing-masing perlakuan dengan 

jumlah 10 ulangan blok-1 yaitu di blok 117, 118, 119, 122, 123, dan 124. Data 

sekunder yang digunakan yaitu %N pada pokok (batang, pelepah, daun, buah, 

tandan kosong),  %N dari pemupukan sintetis dan organik, fiksasi N oleh bakteri, 

N terlindi, N yang diemisikan. 

 

Tabel 1. Sumber data neraca nitrogen 

Sumber Sumber Data 

Input N N dari pemupukan sintetis Data sekunder 

 N dari pemupukan organik 

(tankos) 

Data sekunder 

 Pelapukan residu tanaman  

 - N pada pelepah mati Data primer, Sung (2016) 

 - N pada daun mati Data primer, Precipalm 

(2020) 

 Fiksasi N oleh bakteri Pardon et al. (2016) 

 Mineralisasi N Khalid et al. (1999) 

Output N N pada TBS yang dipanen 

- N pada tandan kosong 

- N pada buah (mesokarp, 

cangkang, POME) 

Data kebun (2020), Loh 

(2016), Sung (2016) 

 Pelepah pangkas panen  

 - N pada pelepah mati Data primer, Sung (2016) 

 - N pada daun mati Data primer, Precipalm 

(2020) 

Losses N N terlindi (NO3-) Pardon et al. (2017) 
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 N yang diemisikan (N2O) Sakata et al. (2014) 

Uptake N  N pertumbuhan biomassa 

- batang 

- pelepah 

- daun 

Data primer, Loh (2016), 

Tang et al. (2014) 

 

 

 Neraca nitrogen dihitung menggunakan formula sebagai berikut (Sainju 

2017), 

      Nb = Nin – Nout – Nsoil 

  Keterangan: 

   Nb   = Neraca nitrogen (kg N tahun-1) 

   Nout  = N keluar sistem (kg N tahun-1) 

Nin  = N masuk sistem (kg N tahun-1) 

 

Jejak nitrogen produksi 

Jejak nitrogen dapat diartikan jumlah nitrogen reaktif (Nr) yang dilepaskan 

ke lingkungan sebagai akibat dari jumlah produk yang dikonsumsi (Galloway et al. 

2014). Jejak nitrogen dipengaruhi oleh nitrogen virtual dan jumlah produk yang 

dikonsumsi. Faktor nitrogen virtual (virtual nitrogen factor) pada agroekosistem 

adalah sebuah indikator untuk melihat jumlah nitrogen reaktif yang dilepas ke 

lingkungan untuk tiap produk yang dihasilkan (Leach et al. 2012; Leip et al. 2013).  

Nitrogen reaktif yang tidak dimanfaatkan oleh tanaman baik untuk pertumbuhan 

tanaman atau pembentukan produk akan dilepas ke lingkungan dalam bentuk gas 

N2O atau tercuci dalam bentuk NO3-. Selain nitrogen yang dilepas pada 

agroekosistem, jejak nitrogen produksi juga memperhitungkan nitrogen yang 

dilepas saat proses pengolahan dan sebelum konsumsi. Kelapa sawit merupakan 

tanaman penghasil minyak yang mana produk yang dihasilkan merupakan produk 

bebas protein, sehingga dapat diasumsikan tidak ada nitrogen pada produk yang 

dikonsumsi (Hayashi et al. 2020). Jejak nitrogen dipengaruhi oleh konsumsi produk 

per kapita, sehingga nilai yang diperoleh menyesuaikan dengan jumlah konsumsi 

produk dan jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Jejak nitrogen produksi dapat 

dihitung menggunakan persamaan berikut (Leach et al. 2012, Leip et al. 2013, 

Hayashi et al. 2020) 

𝑁𝐹𝑝𝑟𝑜𝑑 = 𝑉𝑁𝐹. 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑 

𝑉𝑁𝐹 =
𝑁𝑛𝑒𝑤 

𝑌𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡

 

 

  Keterangan: 

   NFprod  = Jejak nitrogen produksi (kg N kapita-1 tahun-1) 

   VNF  = Faktor nitrogen virtual (kg N  kg-1 CPO) 

   Consprod = Konsumsi produk (kg CPO kapita-1 tahun-1) 

   𝑁𝑛𝑒𝑤  = Input nitrogen baru (kg N ha -1 tahun-1) 

   𝑌𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 = Produktivitas produk (kg CPO ha-1 tahun-1) 
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Efisiensi nitrogen 

 Efisiensi nitrogen atau disebut juga nitrogen use efficiency adalah persentase 

nitrogen yang diserap oleh tanaman (uptake) terhadap jumlah nitrogen yang masuk 

ke agroekosistem (Benincasa 2011). Efisiensi nitrogen dapat ditinjau melalui dua 

pendekatan, yaitu efisiensi input eksternal saja dan efisiensi yang input 

keseluruhan. Efisiensi input eksternal hanya mempertimbangkan input nitrogen 

eksternal yaitu dari pemupukan sintetis, mineralisasi, dan fiksasi biologis. 

Sedangkan efisiensi keseluruhan mempertimbangkan input eksternal serta input 

internal yang meliputi input nitrogen dari pengembalian biomassa, yaitu land 

application tandan kosong dan pelepah hasil pangkas panen. Efisiensi nitrogen 

dapat dihitung melalui persamaan berikut, 

𝐸𝑓𝑁 =
𝑁𝑢𝑝𝑡

𝑁𝑖𝑛
𝑥 100% 

  Keterangan: 

   EfN = Efisiensi nitrogen 

 Nupt = Nitrogen yang dimanfaatkan oleh tanaman (kg N ha-1 

             tahun-1) 

 Nin = Nitrogen yang diaplikasikan (kg N ha-1 tahun-1) 

  

Analisis Data 

 

 Data yang didapatkan baik data primer maupun sekunder dianalisis 

secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis data secara kualitatif yaitu 

membandingkan data yang dihasilkan dengan data literatur penelitian-penelitian 

sebelumnya, yaitu data pemantauan status hara dan dosis pemupukan. Analisis data 

secara kuantitatif dilakukan dengan mengestimasi biomassa tanaman dan neraca 

nitrogen, serta membandingkan jejak nitrogen dan efisiensi penerapan dosis 

pemupukan PPKS dan Precipalm. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif, 

yaitu dengan mendeskripsikan neraca nitrogen dan dosis pemupukan untuk 

menghitung jejak nitrogen dan efisiensi dosis pemupukan nitrogen untuk kedua 

dosis pemupukan. 

 

KEADAAN UMUM 
 

Letak Geografis dan Wilayah Administratif 

 

 PT Kalimantan Agro Nusantara (KAN) adalah perseroan terbatas  yang 

didirikan pada tanggal 14 September 2009 berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan 

No. 6766/SP-BTG/09 dan 13.00/PUP/04/V/2009 tanggal 4 Mei 2009 dan Akta 

Notaris Nurleila, S.H, M.Kn, Nomor 40 tanggal 14 September 2009 yang telah 

disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-50481.AH.01.01. 

tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009.  PT. KAN merupakan perusahaan patungan 

dari dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT. Perkebunan Nusantara XIII 

dengan kepemilikan saham sebesar 51% dan PT Pupuk Kalimantan Timur dengan 

kepemilikan saham sebesar 49%. PT KAN bergerak dalam kegiatan usaha budidaya 

tanaman kelapa sawit. Sejak tahun 2020 PT KAN mulai mengoperasikan pabrik 
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pengolahan kelapa sawit dan menghasilkan CPO sebagai produk akhir yang 

diperdagangkan. 

 PT KAN Kebun Nusantara terletak di daerah hasil pembukaan hutan dengan 

kontur datar dan berbukit. Kebun Nusantara berbatasan dengan PT Anugerah 

Energitama di utara, PT Kutai Balian Nauli di timur, PT Nusa Indah Kalimantan 

Plantation di selatan, dan PT Andalas di barat.  

Letak administrasi Kebun Nusantara berada di Kecamatan Rantau Pulung 

dan Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kebun 

Nusantara dapat ditempuh dengan jalur darat berjarak 60 Km dari Kota Sangatta. 

Batas wilayah administratif disebelah utara berbatasan dengan Desa Pulung Sari, 

sebelah barat berbatasan dengan Desa Tepian Makmur, sebelah timur berbatasan 

dengan Desa Margomulyo, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kebon 

Agung. 

 

Keadaan Iklim dan Tanah 

  

 Curah hujan rata-rata selama 10 tahun terakhir yaitu 1956 mm tahun-1 dengan 

jumlah rata-rata bulan kering tahun-1 2.4 bulan dan bulan basah tahun-1 7.5 bulan. 

Iklim di PT KAN Kebun Nusantara termasuk ke dalam iklim basah tipe B dalam 

klasifikasi Schmidt-Ferguson sebab diperoleh rata-rata 10 bulan basah dan 2 bulan 

kering dengan nilai Q = 0.32. Data curah hujan dilampirkan pada lampiran 4. 

 PT KAN Kebun Nusantara terletak di Kecamatan Rantau Pulung, 

Kabupaten Kutai Timur. Tanah di Kutai Timur umumnya memiliki bahan induk 

batuan sedimen (Edwin et al. 2019). Mayoritas formasi sedimen relatif muda dan 

mencakup batu bara dan batuan yang mengandung minyak bumi. Klasifikasi dan 

tekstur tanah di rantau pulung adalah tanah ultisols dengan tekstur cenderung liat. 

Kesuburan tanah di Kalimantan Timur cenderung rendah, tetapi memiliki 

kandungan C-organik yang relatif tinggi. Keuntungan kandungan C-organik yang 

tinggi dalam tanah dapat memperbaiki sifat fisik tanah dan menambah jumlah dan 

jenis organisme dalam tanah. 

 

Luas Areal Konsesi dan Tata Guna Lahan 

 

 Luas total areal Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh PT KAN Kebun 

Nusantara yaitu sebesar 8,347.42 Ha yang terdiri dari tiga tahap HGU dan satu izin 

lokasi jalur pipa air pabrik. HGU tahap 1 seluas 4 934.10 ha atas dasar Keputusan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 80/HGU/BPN 

RI/2013. HGU tahap 2 seluas 2 862 ha atas dasar SK Bupati Kutai Timur No. 

525.26/K.723/HK/X/2014. HGU tahap  3 seluas 547 Ha atas dasar SK Bupati Kutai 

Timur No. 525.26/K/449/HK/VII/2015. Izin lokasi  jalur pipa air pabrik seluas 4.32 

ha dengan dasar SK Bupati Kutai Timur No. 640/K.836/2017. Peta areal statement 

terlampir pada lampiran 2 dan lampiran 3. 

 Luas areal konsesi tersebut dibagi menjadi 9 afdeling inti dan 2 afdeling 

plasma. Pembagian luas areal sebagai berikut, 

 

Tabel 2. Luas areal tiap afdeling Kebun Nusantara 

Afdeling Luas areal (ha) Jumlah blok 

Inti 1 729.74 29 
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Inti 2 727.66 34 

Inti 3 606.90 25 

Inti 4 568.30 30 

Inti 5 726.96 29 

Inti 6 741.95 33 

Inti 7 748.29 32 

Inti 8 710.02 29 

Inti 9 561.37 25 

Plasma 1 460.40 23 

Plasma 2 817.69 32 

Sumber: Kantor Sentral Kebun Nusantara (2020) 

 

PT KAN juga memiliki pabrik pengolahan CPO yang terletak di Kebun 

Nusantara, Afdeling 1, Blok 120 yang menempati areal seluas 20 ha. Pabrik tersebut 

memiliki kapasitas olah 30 Ton TBS jam-1. 

 

Keadaan Tanaman dan Produksi 

 

 PT KAN Kebun Nusantara menggunakan bahan tanam dari PPKS dengan 

varietas Marihat DxP SP-540. Marihat DxP SP-540 adalah varietas unggul PPKS 

jenis Tenera hasil persilangan Dura dan Psifera. Bahan tanam tersebut ditanam 

dengan jarak tanam 9.2 m x 9.2 m x 9.2 m dengan populasi rata-rata di lapangan 

menurut sensus terakhir sebesar 123 tanaman ha -1. Umur tanaman di Kebun 

Nusantara dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tahun tanam 2009 (TM 8), tahun 

tanam 2010 (TM 7), dan tahun tanam 2013 (TM 4). Keadaan tanaman pada tahun 

2020 sedang dalam keadaan tidak baik. Hal tersebut ditandai dengan kondisi gulma 

yang masif baik di pasar pikul maupun di gawangan mati, pelepah mati menempel 

di pokok, dan status hara tanaman rendah. Hal ini disebabkan kegiatan 

pemeliharaan (pengendalian gulma dan pemupukan) yang sempat terhenti selama 

2 tahun (2017-2019). 

 Produksi TBS di PT KAN Kebun Nusantara selama 5 tahun terakhir sebesar 

38 440.83 ton tahun-1 dengan rata-rata produktivitas 7.60 ton ha-1 tahun-1. Produksi 

dan produktivitas TBS di PT KAN Kebun Nusantara selama 5 tahun terakhir dari 

tahun 2015-2020 dapat dilihat di tabel 3. 

 

Tabel 3. Produksi dan produktivitas TBS di PT. KAN Kebun Nusantara 

Tahun Luas areal 

(Ha) 

Produksi 

(ton) 

Produktivitas 

(ton ha-1 tahun-1) 

2015 3 230 28 857.86 8.93 

2016 4 707 28 394.73 6.03 

2017 5 443.37 35 804.18 6.58 

2018 6 047.78 47 300.84 7.82 

2019 5 987.06 51 846.58 8.66 

Sumber: Kantor Sentral Kebun Nusantara (2020) 

 Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa performa kebun sawit PT KAN Kebun 

Nusantara rendah yang ditunjukkan dengan rendahnya produktivitas. Produktivitas 

normal pada kebun sawit dengan umur tanam 10 tahun seharusnya berkisar di 15 
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ton ha-1tahun-1 (). Hal ini disebabkan dengan rendahnya kepadatan pokok, buruknya 

pemeliharaan, dan rendahnya indeks tenaga kerja (ITK). 

 

Struktur Organisasi dan Ketenagakerjaan 

 

PT KAN sesuai dengan SK Direksi No. DIR/KPTS/R/003/XII/2017 tanggal 

20 Desember 2017 memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

RUPS, lalu Dewan Direksi yang diawasi oleh Dewan Komisaris. Dewan Direksi 

terdiri atas Direktur Utama dan Direktur Komersil. Dewan Direksi membawahi 3 

manajer, yaitu Manajer Operasional Kebun, Manajer Pabrik Pengolahan Kelapa 

Sawit (PKS), dan Manajer Akuntansi dan Keuangan. 

Manajer Operasional Kebun bertugas memimpin seluruh kegiatan 

operasional di kebun yang membawahi karyawan pimpinan yang terdiri dari Kepala 

Tata Usaha (KTU) dan Asisten Kepala. Kepala Tata Usaha bertugas melaksanakan 

tugas administrasi yang ada di kantor sentral. Kepala Tata Usaha dibantu oleh 4 

kerani dalam pelaksanaan tugas administrasi, yaitu Kerani Tanaman, Kerani 

Gudang, Kerani Produksi, dan Kerani Upah dan Arsiparis. Sedangkan untuk 

kegiatan operasional di lapangan Manajer Operasional dibantu oleh 2 Asisten 

Kepala, yaitu Asisten Kepala Rayon A dan Rayon B. Asisten Kepala Rayon A 

membawahi Asisten Afdeling 1-5 dan Asisten GIS, sedangkan Asisten Rayon B 

membawahi Asisten Afdeling 6-9, Asisten Teknik, dan Asisten Penanaman. 

Struktur Organisasi PT KAN Kebun Nusantara secara rinci ditampilkan di lampiran 

5. 

 Asisten Afdeling membawahi karyawan pelaksana dan administrasi di 

afdeling. Karyawan pelaksana di afdeling dikepalai oleh Mandor I yang 

membawahi Mandor Panen dan Mandor Perawatan. Mandor bertugas mengepalai 

karyawan lapangan baik KHL maupun borongan secara langsung. Sedangkan 

karyawan administrasi di afdeling dikepalai oleh Krani Afdeling. Krani Afdeling 

dibantu oleh Krani Pengumpul Hasil (KPH) dan Krani Transport dalam 

melaksanakan pekerjaan administrasi di lapangan. 

 Jumlah karyawan di PT KAN Kebun Nusantara adalah 621 orang. Karyawan 

pimpinan berjumlah 20 orang dan karyawan pelaksana berjumlah 401 orang. Indeks 

Tenaga Kerja (ITK) di PT. KAN Kebun Nusantara yaitu 0.074 HK ha-1. Angka 

tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan standar ITK perkebunan kelapa 

sawit yaitu 0.16-0.2 HK ha-1. ITK yang rendah disebabkan pekerja borongan yang 

mengerjakan kegiatan perawatan tidak dimasukkan sebagai karyawan di PT KAN 

Kebun Nusantara.  

Golongan karyawan dibagi menjadi 4 golongan, yaitu Tenaga Pemborong, 

Karyawan Harian Lepas (KHL), Karyawan Harian Tetap (KHT), dan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Tenaga Pemborong adalah pekerja yang bekerja 

dibawah kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Borongan. KHL dan KHT 

adalah karyawan yang dibayar sesuai hari kerja. Perbedaannya untuk KHL tidak 

terikat kontrak kerja ,sedangkan KHT terikat kontrak kerja dengan perusahaan dan 

mendapatkan hak-hak karyawan sesuai golongannya. PKWT adalah karyawan yang 

bekerja dibawah kontrak kerja dalam waktu tertentu (3-6 bulan). 
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Tabel 4. Jumlah karyawan di PT. KAN Kebun Nusantara 

Status pegawai Jumlah 

Karyawan pimpinan  

Manajer operasional 1 

Asisten kepala 2 

Deputi plasma 1 

Kepala tata usaha 1 

Asisten afdeling 9 

Asisten plasma 3 

Asisten teknik 1 

Asisten penanaman 1 

Asisten GIS 1 

Karyawan pelaksana  

Kerani di afdeling 25 

Mandor di afdeling 43 

Karyawan harian lepas 533 

Total 621 

ITK 0.074 

Sumber: Kantor Sentral Kebun Nusantara (2020) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

Aspek Teknis 

 

Kegiatan aspek teknis yang dilakukan  penulis selama magang di PT KAN 

Kebun Nusantara yaitu menjadi karyawan harian lepas (KHL), krani pengumpul 

hasil (KPH), serta menjadi pendamping mandor perawatan dan panen. Pelaksanaan 

aspek teknis mengikuti arahan langsung dari asisten afdeling dan mandor. Kegiatan 

dimulai dengan mengikuti lingkaran pagi supervisi pada pukul 05.30-06.00 WITA. 

Asisten Afdeling memberikan arahan mengenai kegiatan hari tersebut dan evaluasi 

kegiatan hari sebelumnya. Kegiatan selanjutnya pada pukul 06.00-06.30 WITA 

yaitu lingkaran pagi pemanen, dimana mandor panen memberikan arahan mengenai 

kaveld panen serta evaluasi kegiatan panen sehari sebelumnya. 

 Jam kerja dimulai pada pukul 07.00 WITA sampai pekerjaan selesai 

menyesuaikan dengan jenis pekerjaan. Hal ini disebabkan sistem kerja di PT KAN 

Kebun Nusantara menggunakan sistem borongan baik untuk perawatan dan panen. 

Kegiatan perawatan seperti pengendalian gulma, penunasan, dan pemupukan 

dimulai pada 07.00-15.00 WITA. Sedangkan untuk kegiatan pemanenan 

menyesuaikan dengan jumlah buah di hanca masing-masing pemanen. 

 

Penunasan (pruning) 

 Penunasan atau pruning adalah kegiatan pemotongan pelepah untuk menjaga 

jumlah pelepah optimal pada tanaman kelapa sawit. Penunasan juga bermanfaat 

untuk merangsang pertumbuhan tunas baru dan memudahkan pemanenan tandan 

buah kelapa sawit. Kegiatan penunasan di PT. KAN sedang dilakukan secara 
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massal sebab kebun PT. KAN sempat terbengkalai tanpa perawatan sama sekali 

sejak tahun 2017-2019. Oleh karena itu banyak ditemukan  pokok dengan pelepah 

gondrong dengan buah busuk yang tidak terpanen (gambar 2.a). Penunasan di 

kebun PT. KAN dilakukan dengan tujuan utama sanitasi pokok dan membawa 

keluar buah yang tidak terpanen. Sistem penunasan yang dilakukan di Afdeling 1 

dan 2 PT. KAN berdasarkan songgo dua. Hal ini dilakukan disesuaikan dengan 

umur pokok yaitu TM 7 dan TM 8. Penunasan songgo dua yaitu penunasan yang 

menyisakan 2 pelepah dibawah buah, dimana jumlah pelepah pada pokok berkisar 

48-56 pelepah. Penunasan songgo dua dimaksudkan agar pokok dapat 

melangsungkan metabolismenya secara optimal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

           Gambar 2. a) pokok gondrong, b) pokok setelah pruning 

  

Penunasan dilakukan oleh tenaga sendiri dan tenaga pemborong. Penunasan 

oleh tenaga sendiri dilakukan oleh pemanen yang waktunya bersamaan dengan 

kegiatan panen. Sedangkan penunasan oleh tenaga pemborong dilakukan pada blok 

yang tidak ada kadvel panen pada hari tersebut. Waktu kerja kegiatan penunasan 

oleh tenaga pemborong dilakukan pada 07.00-15.00. Alat yang digunakan untuk 

kegiatan penunasan yaitu egrek, dodos, dan parang. Kegiatan pruning dilakukan 

dengan memotong pelepah yang tidak diperlukan dan menyusunnya di gawangan 

mati (gambar 3). Prestasi kerja pekerja dan penulis dalam kegiatan pruning yaitu 

masing-masing 0.5 ha HK-1 dan 0.03 ha HK-1. Kecilnya prestasi kerja penulis 

disebabkan oleh banyaknya pelepah yang harus dipruning dalam satu pokok 

(pelepah gondrong) dan pelepah sudah mengeras, sehingga perlu tenaga lebih untuk 

memotong pelepah pada pokok. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Gambar 3. Kegiatan penunasan di afdeling 2 

 

Hasil penunasan yang dilakukan oleh tenaga sendiri (pemanen) banyak 

ditemukan tidak sesuai songgo dua. Pokok di afdeling 1 mayoritas penunasan 

a. b. 
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songgo satu dengan jumlah pelepah dibawah 48. Hal ini disebabkan tingkat 

kesadaran pemanen yang rendah. Meskipun mandor telah memberi arahan agar 

melakukan panen dengan metode curi buah, tetapi praktik di lapangan pemanen 

melakukan panen dengan cara ikut membuang pelepah yang berada tepat dibawah 

buah. Kedepannya hal ini dapat memicu pembentukan bungan jantan yang akan 

mempengaruhi jumlah buah yang lebih sedikit pada masa yang akan datang. 

 

 

Land Application Tandan Kosong 

 

 Tandan kosong (empty fruit bunch) adalah limbah padat yang dihasilkan oleh 

pabrik pengolahan kelapa sawit. Tandan kosong merupakan limbah yang harus 

ditangani dengan baik, sebab tandan kosong jika dibiarkan saja atau tidak ditangani 

dengan baik dapat mencemari lingkungan dan dapat menjadi sarang hama kumbang 

tanduk yang merupakan hama di perkebunan kelapa sawit. 

 Pengelolaan limbah tandan kosong di PT KAN Kebun Nusantara 

menggunakan metode land application. Land application adalah metode 

pengelolaan limbah dengan cara mengaplikasikan limbah pada lahan perkebunan. 

Selain pengelolaan limbah, land application tandan kosong juga bermanfaat 

sebagai penambah unsur hara dan amelioran tanah (Susilawati dan Supijatno 2015). 

SOP land application tandan kosong di PT KAN Kebun Nusantara yaitu dengan 

cara ditata satu lapisan pada gawangan mati dengan ukuran 4 m x 3 m dan jumlah 

aplikasi per hektar sekitar 30 ton ha-1. Hal tersebut dilakukan agar tandan kosong 

dapat melapuk dengan cepat dan tidak menjadi sarang kumbang tanduk, tetapi 

praktik land application tandan kosong di PT KAN Kebun Nusantara pada saat 

penulis melaksanakan magang dilakukan secara berbeda. Land application tandan 

kosong di PT KAN Kebun Nusantara dilakukan dengan cara dihamburkan di 

gawangan mati menggunakan alat berat excavator Komatsu PC200. Tandan kosong 

diangkut menggunakan dump truck dari PKS menuju kebun dengan kapasitas 

angkut truk 5-6 ton tandan kosong. Selanjutnya setelah sampai kebun tandan 

kosong ditumpahkan dari truk di gawangan mati. Setelah ditumpahkan di gawangan 

mati, tumpukan tandan kosong tersebut dihamburkan di gawangan mati dengan 

ketinggian sekitar 50 cm. Cara tersebut dilakukan sebab biaya land application 

tandan kosong yang ditawarkan oleh PT KAN Kebun Nusantara pada pekerja masih 

terlalu rendah sehingga belum ada pekerja yang mau mengerjakan. Cara tersebut 

akan dilakukan sampai terjadi kesepakatan harga antara perusahaan dan pekerja.  

 

Gambar 4. a) penghamburan tankos menggunakan alat berat, b) hasil 

penghamburan 

a. b. 
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Pengendalian Gulma 

 

 Pengendalian gulma merupakan kegiatan mengendalikan atau memusnahkan 

gulma (tanaman yang tidak dikehendaki) agar jumlahnya tetap dibawah ambang 

batas ekonomi, sehingga keberadaan gulma tidak mengganggu produktivitas 

tanaman. Pengendalian gulma di Afdeling I dilakukan dengan dua metode, yaitu 

secara manual dan kimiawi (chemist). Area utama sasaran pengendalian gulma 

yaitu tempat pengumpulan hasil (TPH), piringan, pasar pikul, serta gawangan mati. 

Pengendalian gulma dilakukan dengan rotasi 3-4 bulan sekali. 

 Kegiatan pengendalian gulma sempat tidak dilakukan selama 2 tahun akibat 

masalah internal perusahaan, oleh karena itu gulma sudah tumbuh menutupi seluruh 

area kebun. Pengendalian gulma pun dilakukan secara intensif, dimulai dari 

pembukaan blok menggunakan metode mekanis dan babat manual, lalu dilanjut 

dengan metode kimiawi. Pengendalian gulma secara mekanis dilakukan 

menggunakan bulldozer dengan model D3 untuk membuka pasar pikul. Selanjutnya 

dilanjutkan dengan metode manual mencakupi babat total dan garuk piringan. 

Babat total dilakukan dengan ketentuan tinggi gulma maksimal 50 cm. Babat total 

menggunakan alat parang dengan standar 4.78 HK ha-1. Setelah babat total 

dilakukan garuk piringan dengan ketentuan W0 (bebas gulma) berdiameter 2 m. 

Garuk piringan menggunakan alat parang, cangkul, dan garukan dengan standar 2 

HK ha-1.  

              

Gambar 5. Pengendalian gulma secara  a) mekanis dan b) manual 

 

Tabel 5. Herbisida yang digunakan di afdeling 1 

Merek dagang Bahan aktif Jenis Gulma sasaran 

Supretox 276 SL Paraquat 

diklorida 276 g 

l-1 

Kontak Rumput, teki, 

daun lebar 

DuPont Ally Metil 

metsulfuron 600 

g kg-1 

Kontak Daun lebar 

Supremo 480 SL Isopropil amina 

glifosat 480 g l-1 

Sistemik Rumput, teki, 

daun lebar 

Sumber : Kantor Afdeling 1 Kebun Nusantara (2020) 

 

 Pengendalian secara mekanis dan manual dilanjutkan dengan pengendalian 

secara kimiawi. Gulma dominan di PT KAN Kebun Nusantara bervariasi, yaitu 

Axonopus compressus, Paspalum conjugatum, Asystasia intrusa, dan Clidemia 

hirta. Oleh karena itu herbisida yang digunakan yaitu herbisida non-selektif dengan 

jenis herbisida kontak dan sistemik. Herbisida kontak digunakan untuk 

a. b. 
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mengendalikan gulma yang telah menutupi pasar pikul dan gawangan akibat dari 

tidak adanya pengendalian gulma selama 2 tahun. Selanjutnya pada rotasi 

pengendalian gulma berikutnya dilakukan menggunakan herbisida sistemik. 

Herbisida sistemik digunakan untuk mengendalikan gulma-gulma sisa yang masih 

hidup setelah dikendalikan dengan herbisida kontak pada rotasi pengendalian 

gulma sebelumnya. Herbisida sistemik akan mematikan gulma sampai ke akar-

akarnya, sehingga diharapkan pada rotasi pengendalian gulma berikutnya jenis 

gulma yang tumbuh pada rotasi sebelumnya sudah tidak ada. Herbisida yang 

digunakan di afdeling 1 PT. KAN Kebun Nusantara terlampir di tabel 5. 

Pengendalian secara kimiawi dilakukan dengan sasaran blanket, spot, dan 

TPH-piringan-pasar pikul. Pemyemprotan secara blanket dilakukan menggunakan 

mesin. Penyemprotan menggunakan pompa mesin Sanchin SCN-150 dengan 

tandon air  berkapasitas 1200 l. Tenaga yang digunakan merupakan tenaga 

pemborong dengan norma kerja 0.5 HK ha-1. Herbisida yang digunakan yaitu 

herbisida kontak Supretox 276 SL dan DuPont Ally dengan dosis masing-masing 3 

l ha-1 dan 180 g ha-1. Penyemprotan dilakukan dengan tekanan pompa 30 kg/m2 

yang menghasilkan flowrate 11.42 l menit-1. Flowrate tersebut dapat menghasilkan 

volume semprot sebesar 600 l ha-1, yang mana tiap tandon air kapasitas 1200 l dapat 

digunakan untuk meyemprot areal dengan luasan 2 ha.  

Gambar 6. Pengendalian gulma secara kimiawi menggunakan mesin a) konfigrasi 

mesin semprot dan b) kegiatan penyemprotan 

Penyemprotan secara spot dilakukan pada gulma Imperata cylindrica 

(alang-alang). Penyemprotan alang-alang dilakukan secara manual dengan 

knapsack kapasitas 16 l menggunakan herbisida sistemik. Standar pekerjaan yaitu 

0.2 HK ha-1 menggunakan tenaga pemborong. Herbisida yang digunakan yaitu 

herbisida sistemik Supremo 480 SL dengan dosis 0.32 l ha-1 .  

Gambar 7. a) penyemprotan spot lalang b) penandaan semprot spot lalang 

  

a. b. 

a. b. 



19 

 

Penyemptotan TPH-piringan-pasar pikul dilakukan secara manual dengan 

dua jenis alat yaitu knapsack manual dan microherbi sprayer. Alat yang penulis 

gunakan dan amati yaitu hanya microherbi sprayer. Alat microherbi sprayer 

menggunakan gaya gravitasi untuk menekan air menuju nosel, selanjutnya air pada 

nosel akan dikabutkan oleh putaran piringan yang digerakkan oleh baterai. 

Keunggulan microherbi sprayer yaitu penggunaan air yang lebih sedikit serta 

hasilnya  merata. Alat microherbi sprayer dapat mengabutkan 5 l air selama 45 

menit untuk aplikasi penyemprotan 1 ha (135 pokok). Kekurangan dari alat ini yaitu 

tidak efisien jika digunakan untuk menyemprot gulma dengan ketinggian diatas 30 

cm, sebab jika stik diangkat lebih dari 30 cm tekanan air akan berkurang yang 

mengakibatkan flowrate berkurang. Norma kerja menggunakan alat ini yaitu 0.2 

HK ha-1. Prestasi kerja yang dilakukan penulis yaitu sebesar 5.25 ha HK-1, 

sedangkan prestasi kerja karyawan sebesar 6 ha HK-1.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Penyemprotan TPH dan pasar pikul menggunakan 

micron herbi sprayer 

 

Perawatan Jalan 

 

 Perawatan jalan adalah kegiatan perbaikan jalan dengan tujuan agar kegiatan 

operasional kebun dapat berjalan secara efektif. Keadaan jalan yang rusak akan 

menghambat kegiatan operasional kebun, sehingga mobilitas pekerja dan 

komoditas akan sulit terutama saat musim hujan. Jalan di dalam blok kebun PT 

KAN Kebun Nusantara dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jalan koleksi, jalan utama, dan 

jalan poros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. (a) jalan poros, (b) jalan utama, (c) jalan koleksi 

 

Jalan koleksi yaitu jalan diantara blok dengan nomor yang berurutan (utara-

selatan). Fungsi jalan produksi yaitu sebagai jalan untuk pengangkutan buah di 

a 

Jalan raya 

b 

c 



20 
 

TPH, sebab TPH berada di sisi jalan koleksi. Jalan utama merupakan jalan diantara 

barat dan timur blok. Jalan utama berfungsi sebagai jalan yang menghubungkan 

antar afdeling. Jalan poros merupakan jalan akses keluar masuk di kebun dan PKS 

PT KAN Kebun Nusantara. Jalan utama dan poros di Afdeling 1 PT KAN Kebun 

Nusantara sudah menggunakan perkerasan batu. Hal ini disebabkan kedua jalan 

tersebut memegang peranan vital dalam kegiatan operasional kebun terutama saat 

musim hujan. Perkerasan jalan dengan batu akan mengurangi dampak yang 

ditimbukan oleh hujan kepada jalan, sebab jalan masih bisa dilewati oleh 

kendaraan. Jika jalan masih berupa jalan tanah tanpa perkerasan, kendaraan 

pengangkutan buah akan sulit untuk melewati blok disebabkan tekstur jalan yang 

licin dan lengket. Hal tersebut akan mempengaruhi produksi pada hari tersebut. 

Perawatan jalan di PT KAN Kebun Nusantara menggunakan empat jenis 

alat berat, yaitu grader, compactor, dozer, dan excavator. Penggunaan alat berat 

yang penulis amati hanya dua alat berat, yaitu Komatsu D3 (dozer) dan Komatsu 

PC200 (excavator). Kedua alat tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Komatsu D3 memiliki ukuran yang ringkas (dimensi 3.9 m x 2.2 

m) serta cepat dalam memperbaiki jalan yang tidak rata dan berlubang. Prinsip kerja 

alat berat ini yaitu dengan mendorong material yang ada di depan dan meratakannya 

sekaligus, sehingga alat berat ini sangat efisien untuk memperbaiki dan meratakan 

jalan. Komatsu PC 200 memiliki dimensi yang lebih besar dari Komatsu D3 (5.7 m 

x 3.1 m), tetapi Komatsu PC 200 memiliki fungsi yang lebih beragam. Komatsu PC 

200 dapat melakukan pengerukan, pengangkutan material, penghancuran material, 

dan perataan. Prinsip kerja alat berat ini yaitu dengan mengoperasikan kombinasi 

dari gerakan lengan dan bucket. Proses perbaikan jalan menggunakan Komatsu PC 

200 yaitu dengan mengeruk material tanah dan batuan dari pinggir jalan, setelah itu 

material tersebut ditumpahkan di jalan yang berlubang atau tidak rata. Selanjutnya 

material tersebut diratakan menggunakan bucket dan roda rantai alat berat tersebut. 

 

 

Gambar 10. a) Komatsu D3, b) Komatsu PC200 
 

 Perawatan jalan dengan alat berat dozer dan excavator di PT KAN Kebun 

Nusantara menggunakan kontrak kerja penyewaan alat dengan pemegang Surat 

Perintah Kerja (SPK). Pemegang SPK merupakan kontraktor yang memenangkan 

tender yang dilaksanakan oleh perusahaan. Pengupahan pelaksanaan pekerjaan 

menggunakan alat berat dilaksanakan dengan ketentuan kontrak kerja 8 HM/hari 

dan tiap kontrak kerja berlaku selama 200 HM, yang mana setiap 200 HM maka 

kontrak kerja harus diperbarui serta pembayaran pekerjaan dilunasi. Biaya sewa 

alat berat terlampir di tabel 6. 

 

b. a. 
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Tabel 6. Biaya sewa alat berat di PT KAN Kebun Nusantara 

Merek alat berat Jenis Harga sewa  

(Rp HM-1) 

Kebutuhan solar 

(l hari-1) 

Komatsu D3 Dozer 300 000 50 

Komatsu PC 200 Excavator 500 000 150 

Sumber : Kantor Sentral Kebun Nusantara (2020) 

 

Pemanenan 

 

 Pemanenan adalah kegiatan pengambilan buah yang sudah memasuki kriteria 

layak panen. Lingkup kegiatan pemanenan yaitu pengambilan buah di pokok, 

pelangsiran buah ke TPH, dan pengangkutan buah dari TPH menuju PKS. Buah 

yang sudah dipanen dari pokok harus segera diangkut menuju PKS dengan waktu 

maksimal 24 jam. Menurut Hudori (2016), TBS yang sudah dipanen dan dibiarkan 

lebih dari 24 jam akan mengalami penurunan kualitas rendemen CPO. Kegiatan 

pemanenan di PT KAN Kebun Nusantara menerapkan Sapta Panen agar kualitas 

panen terjaga, yaitu buah matang dipanen semua, buah mentah tidak dipanen, 

brondolan dikutip bersih, buah disusun rapih di TPH, pelepah disusun rapih di 

gawangan mati, tidak ada pelepah gantung di pokok, dan administrasi dilaksanakan 

dengan teliti dan tepat waktu. 

 Persiapan panen. Persiapan panen dilakukan agar kegiatan panen dapat 

dilakukan secara efisien, hasil maksimal, dan biaya yang dikeluarkan seminimal 

mungkin. Persiapan panen di PT KAN Kebun Nusantara mencakup 

pengorganisasian panen, perhitungan angka kerapatan panen (AKP), dan 

pengarahan panen. 

 

1. Pengorganisasian panen 

Pengorganisasian panen adalah kegiatan pengaturan sumber daya panen 

baik sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya alam, dan sumber daya 

modal. Pengorganisasian panen dipimpin oleh asisten afdeling dan pelaksanaannya 

dilakukan oleh mandor panen dan KPH. Pengorganisasian panen di Afdeling I 

dibagi menjadi dua kaveld panen (seksi panen). Kaveld panen adalah areal kebun 

produktif yang harus selesai dipanen dalam satu hari kerja. Kaveld panen terdiri 

dari beberapa blok yang lokasinya berdekatan. Tiap kaveld panen diawasi oleh satu 

mandor panen dan KPH yang berbeda. 

a. Kaveld panen mekanis 

Kaveld panen mekanis terdiri dari 12 blok yaitu blok 109, 110, 111, 

112, 113, 114, 117, 118, 119, 122, 123, dan 124. Kaveld ini dinamakan kaveld 

mekanis sebab kaveld ini disiapkan untuk menerapkan teknologi pemanenan 

secara mekanis dimasa yang akan datang. Pasar pikul di kaveld mekanis 

dibuat secara mekanis menggunakan alat berat dozer.  

Kaveld panen mekanis dibagi menjadi 20 hanca panen untuk tiap 

kaveldnya. Hanca panen adalah satuan areal yang dikerjakan tiap tenaga 

pemanen. Sistem pembagian hanca panen di kaveld mekanis menggunakan 

sistem giring tetap. Penggunaan sistem hanca giring tetap membuat tenaga 

pemanen mengerjakan hanca yang sama di tiap kaveldnya. Keunggulan 

penggunaaan sistem henca giring tetap yaitu mempermudah pindah hanca dari 

satu blok ke blok lainnya dalam satu kaveld, pemanen lebih bertanggung 
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jawab atas hancanya masing-masing, serta pengawasan dan pencatatan hasil 

TBS lebih mudah. 

 

Tabel 7. Daftar nomor hanca dan nama pemanen di kaveld mekanis 

Nomor hanca Nama Pemanen 

1 Marzuki 

2 Burhan 

3 Irwandi 

4 - 

5 Stepanus Sanda 

6 Rahman Mentan 

7 Tajudin 

8 Asrul 

9 Rahman 

10 Ismail 

11 Irsan 

12 Jumali 

13 Najam 

14 Khoirul 

15 Suwardi 

16 Tompo 

17 Bahri 

18 Hartono 

19 Rabbanaik 

20 Afdaludin 

Sumber: Kantor afdeling 1 Kebun Nusantara (2020) 

 

Rotasi panen adalah jeda waktu pemanenan untuk tiap kaveld yang 

sama. Rotasi panen yang diterapkan di kaveld panen mekanis yaitu rotasi 

panen 6/7, oleh karena itu tiap kaveld akan dipanen seminggu sekali. 

Pembagian kaveld panen di kaveld mekanis terlampir di tabel 8. 

 

Tabel 8. Pembagian kaveld panen di kaveld mekanis 

Nomor kaveld Hari pemanenan Blok 

I Senin 109/110 

II Selasa 111/112 

III Rabu 113/114 

IV Kamis 117/118 

V Jumat 119/122 

VI Sabtu 123/124 

Sumber: Kantor afdeling 1 Kebun Nusantara (2020) 

 

b. Kaveld panen manual 

Kaveld panen manual terdiri dari 17 blok yaitu blok 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 108, 115, 116, 120, 121, 125, 126, 127, 128 dan 129. 

Kaveld ini dinamakan kaveld manual sebab kaveld ini tidak akan menerapkan 

teknologi pemenan secara mekanis. Pasar pikul di kaveld manual tidak dibuat 

secara mekanis menggunakan alat berat seperti di kaveld mekanis.  



23 

 

Kaveld panen manual dibagi menjadi 20 hanca panen untuk tiap 

kaveldnya. Sistem pembagian hanca panen di kaveld manual sama seperti di 

kaveld mekanis, yaitu menggunakan sistem giring tetap. 

 

Tabel 9. Daftar nomor hanca dan nama pemanen di kaveld manual 

Nomor hanca Nama Pemanen 

1 Masri 

2 Ispi 

3 Samsir 

4 Hisam 

5 Heri 

6 - 

7 - 

8 - 

9 Umar 

10 Suhaimir 

11 Sahrul 

12 - 

13 Putradi 

14 - 

15 Eli Taufik 

16 Alimudin 

17 - 

18 Amuari 

19 Destamar 

20 Hamsah 

Sumber: Kantor afdeling 1 Kebun Nusantara (2020) 

 

Rotasi panen yang diterapkan di kaveld panen manual yaitu rotasi 

panen 8/9, oleh karena itu tiap kaveld akan dipanen 8 hari sekali. Pembagian 

kaveld panen di kaveld manual terlampir di tabel 10. 

 

Tabel 10. Pembagian kaveld panen di kaveld manual 

Nomor kaveld Blok 

I 101/102 

II 103/104 

III 105/106 

IV 107/108 

V 115/116 

VI 120/121/125 

VII 126/127 

VIII 128/129 

Sumber: Kantor afdeling 1 Kebun Nusantara (2020) 

 

Rotasi panen 8/9 menyebabkan jadwal panen tiap kaveld tidak jatuh di hari 

yang sama di minggu berikutnya. Jarak waktu tiap kaveld panen untuk hari 

yang sama yaitu 3 pusingan atau 28 hari.  
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Tabel 11. Jadwal panen di kaveld manual 

Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu 

 

Kaveld 

I II III IV V VI - 

VII VIII I II III IV - 

V VI VII VIII I II - 

III IV V VI VII VIII - 

Sumber: Kantor afdeling 1 Kebun Nusantara (2020) 

 

2. Perhitungan AKP 

Perhitungan angka kerapatan panen (AKP) adalah kegiatan menghitung 

potensi jumlah buah yang akan dipanen pada esok hari. Perhitungan AKP 

dilaksanakan oleh mandor panen pada sore hari di masing-masing wilayah 

kemandoran. Perhitungan AKP dilakukan dengan menghitung jumlah buah yang 

layak panen per pokok yang diamati pada blok yang akan dipanen esok hari. 

Perhitungan AKP dilakukan dengan metode sampling minimal 5% jumlah populasi 

di blok tersebut. Penentuan sampel yang dilakukan oleh penulis yaitu 6.1% dari 

jumlah populasi dengan jumlah 200 sampel blok-1. Titik pengamatan terlampir pada 

pada gambar 11. 

 
 

 

←10 

baris→ 

  

 

←20 

baris→ 

  

 

←20 

baris→ 

  

 

←20 

baris→ 

  

 

←20 baris→ 

  

     

     

     

     

     

     

Gambar 11. Titik penentuan sampel perhitungan AKP 

 

 Titik pengamatan sampel diambil di 2 baris pokok pada 5 pasar pikul sesuai 

dengan gambar 11. Jumlah pokok yang diamati di tiap baris pokok yaitu sejumlah 

20 pokok, sehingga total pokok yang diamati tiap pasar pikul yaitu sejumlah 40 

pokok sampel. Jumlah buah yang layak panen pada pokok sampel dicatat dan diolah 

untuk mendapatkan nilai AKP. Nilai AKP yang diperoleh dapat digunakan untuk 

mengestimasi hasil panen dalam bentuk tonase. Estimasi panen adalah nilai AKP 

dikalikan dengan bobot janjang rata-rata (BJR) bulan sebelumnya. Angka estimasi 

panen dapat digunakan sebagai target realisasi panen dan kontrol terhadap 

pekerjaan tenaga pemanen. Nilai AKP beserta estimasi panen dan realisasi panen 

terlampir pada tabel 12. 

 

Tabel 12. Hasil pengamatan AKP, estimasi panen, dan realisasi panen 

 

Tanggal 

 

Blok 

 

AKP 

(%) 

 

BJR0 

(kg) 

Rencana Realisasi 

Tandan Tonase 

(kg) 

Tandan Tonase 

(kg) 

9/2/2020 109/110 15 11.9 992 11 901 1 189 14 268 

10/2/2020 111/112 10 11.9 662 7 950 653 7 836 

11/2/2020 113/114 12 11.9 776 9 308 803 9 636 

Rata-rata  12  810 9 720 882 10 580 

Keterangan: BJR0 = bobot janjang rata-rata bulan sebelumnya 

  



25 

 

3. Pengarahan panen 

Pengarahan panen dilakukan dengan tujuan agar rencana panen 

tersampaikan kepada para tenaga pemanen, sehingga pelaksanaan panen dapat 

berlangsung secara efektif. Pengarahan panen dilaksanakan setiap pagi pukul 06.00 

WITA pada kegiatan lingkaran pagi yang dipimpin oleh asisten afdeling, mandor 

besar, dan mandor panen. Mandor panen akan memberi arahan kepada tenaga 

pemanen terkait rencana panen hari tersebut. Arahan yang disampaikan kepada 

tenaga pemanen meliputi kaveld dan hanca panen, SOP panen (peralatan panen dan 

alat pengaman diri), serta evaluasi kegiatan panen hari-hari sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 12. Pengarahan panen saat lingkaran pagi 

 

Peralatan panen yang digunakan di afdeling 1 Kebun Nusantara terbagi 

menjadi tiga fungsi yaitu alat untuk memotong TBS, alat untuk mengangkut TBS 

dari pokok menuju TPH, dan alat untuk memuat TBS. Daftar peralatan panen 

beserta fungsinya dapat dilihat di tabel 13. 

 

Tabel 13. Daftar peralatan panen di afdeling 1 Kebun Nusantara 

Nama alat Fungsi Keterangan 

Dodos Alat ntuk memotong TBS 

pada pokok pendek 

Berbentuk seperti 

tombak, mata pisau 

seperti kapak dengan 

ukuran panjang 8-14 cm 

dan lebar 8-12 cm 

Sabit egrek Alat untuk memotong 

TBS pada pokok tinggi 

Berbentuk seperti arit 

dengan bahan besi, 

panjang mata pisau 45 

cm dan lebar 10 cm, 

membentuk sudut 

lengkung 135⁰ 

Harvesting pole Gagang sabit egrek Berbentuk tongkat 

dengan panjang 6-12 m, 

terbuat dari alumunium 

Kapak Alat untuk memotong 

tangkai TBS 

Berbentuk seperti palu, 

mata pisau berbentuk 

pipih dengan lebar 10-15 

cm, terbuat dari besi 

yang kuat 
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Batu asah Batu untuk mengasah 

mata pisau dodos, egrek, 

dan kapak 

- 

Angkong Alat untuk mengangkut 

TBS dari pokok ke TPH 

Kereta dorong dengan 

satu roda 

Keranjang buah Alat untuk mengangkut 

TBS dari pokok ke TPH 

pada areal berbukit 

 

Garukan brondolan Alat untuk memungut 

brondolan yang jatuh di 

tanah 

Berbentuk seperti garu 

dan pengki, terbuat dari 

plastik PVC 

Karung Wadah untuk 

menampung  brondolan 

dari TBS 

- 

Tojok Alat untuk memuat TBS 

ke dalam truk pengangkut 

Berbentuk seperti linggis 

dengan ujung mata 

lancip, terbuat dari pipa 

stainless atau besi 

galvanis 

Gancu Alat untuk memuat TBS 

dari pokok ke angkong 

dan untuk menyusun 

buah di TPH 

Berbentuk seperti ceker 

ayam, terbuat dari besi 

galvanis 

Sumber: Kantor afdeling 1 Kebun Nusantara (2020) 

 

 Mandor panen wajib mengingatkan para tenaga pemanen mengenai 

keselamatan kerja pada saat kegiatan pengarahan panen. Alat pengaman diri (APD) 

merupakan instrumen yang wajib dikenakan oleh tenaga pemanen saat bekerja. 

APD berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan meminimalisir dampak dari 

kecelakaan kerja. APD yang digunakan di afdeling 1 Kebun Nusantara dapat dilihat 

pada tabel 14. 

 

Tabel 14. Daftar APD di afdeling 1 Kebun Nusantara 

Nama alat Fungsi Keterangan 

Kacamata Melindungi mata dari 

benda asing dan keringat 

Terbuat dari plastik, 

bewarna bening 

Helm Melindungi kepala dari 

tertimpa benda jatuh 

Terbuat dari plastik PVC 

kuat yang sesuai standar 

SNI 

Sepatu boots Melindungi kaki dari 

benda tajam 

Terbuat dari karet 

dengan tinggi menutupi 

betis 

Sarung tangan Melindungi tangan dari 

benda tajam dan 

menghindari terjadinya 

slip pada telapak tangan 

saat menggunakan alat 

panen 

Terbuat dari kain dan 

bagian telapak tangan 

dilapisi oleh karet 
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 Pelaksanaan panen. Pelaksanaan panen dilaksanakan setelah pengarahan 

panen pada kegiatan lingkaran pagi telah selesai. Tenaga pemanen setelah 

menerima instruksi dari mandor panen akan langsung menuju hancanya masing-

masing di kaveld yang telah ditentukan. Sistem pembayaran tenaga pemanen di 

Kebun Nusantara menggunakan sistem borongan, oleh karena itu jam kerja tenaga 

pemanen disesuaikan dengan kemampuan pemanen dan keadaan stok TBS di 

lapangan. 

 

1. Teknis pemanenan 

Pemanenan dimulai dengan mencari TBS yang siap panen dengan ciri 

sudah ada brondolan TBS yang jatuh di piringan. TBS dipanen dari pokok dengan 

memotong tangkai buah sedekat mungkin dengan pokok. Setelah buah jatuh dari 

pokok, sisa tangkai dipotong sampai habis menggunakan kapak. Buah yang sudah 

jatuh dan dipotong tangkainya diangkut menuju TPH menggunakan angkong, 

selain itu brondolan yang berada di piringan dikutip habis dan dimasukkan ke dalam 

karung. Buah yang sudah berada di TPH disusun rapih kelipatan 5 per satu baris 

buah dan tangkai buah dihadapkan ke arah jalan koleksi. Tenaga pemanen wajib 

menuliskan nomor hancanya masing-masing serta jumlah buah yang dipanen di 

tangkai buah untuk setiap TPH nya. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan KPH 

untuk mencatat administrasi panen. 

TBS yang telah disusun rapih di TPH akan diangkut ke dalam truk 

pengangkut dan diantar menuju PKS. Pengangkutan TBS dari TPH menuju PKS 

dipimpin dan diawasi oleh KPH. KPH akan mencatat jumlah buah yang diangkut 

dan menyortir buah yang tidak layak panen ke dalam buku muat. Selanjutnya buah 

akan dimuat oleh tenaga pemuat ke dalam truk pengangkut. Setelah truk 

pengangkut terisi penuh, buah akan diangkut menuju pabrik. KPH akan mengisi 

borang Surat Pengantar Buah (SPB) yang akan diserahkan kepada petugas jembatan 

timbang di PKS. Jumlah tandan dan tonase TBS yang diangkut ke PKS dalam satu 

hari akan direkap oleh KPH dan diserahkan ke krani afdeling untuk dilaporkan ke 

mandor I dan asisten afdeling. 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Teknis pemanenan dan pengangkutan TBS. a) 

pemanenan buah, b) penyusunan buah di TPH, c) 

a. b. 

c. d. 
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pemuatan buah ke truk pengangkut, dan d) 

penyusunan buah di truk. 

2. Basis dan Premi 

Pengupahan tenaga pemanen dan pemuat di PT KAN Kebun Nusantara 

menggunakan sistem borongan. Sistem pengupahan ini didasarkan pada jumlah 

buah yang dipanen dan diangkut menuju PKS. Jumlah buah yang wajib dipanen 

oleh tenaga pemanen tiap harinya disebut basis. Tenaga pemanen yang memanen 

buah dengan jumlah diatas basis akan mendapatkan premi. Premi adalah bonus 

yang diberikan oleh perusahaan kepada pemanen. Pemberian premi bertujuan untuk 

memberi penghargaan kepada para tenaga pemanen yang menghasilkan output 

produksi diatas standar. Premi juga berfungsi untuk mendorong tenaga pemanen 

untuk selalu menghasilkan output produksi yang baik. Premi yang diterapkan di PT 

KAN Kebun Nusantara adalah premi kenaikan bertingkat. Basis dan tingkatan 

premi yang diterapkan di PT KAN Kebun Nusantara terlampir di tabel 15. 

 

Tabel 15. Basis dan Premi Panen di PT KAN Kebun Nusantara 

No Kegiatan Basis HK-1 (kg) Upah (Rp kg-1) 

TM 4 TM >6 

1 Panen areal datar    

 Premi tingkat I (basis) ≤ 1 000 106 96 

 Premi tingkat II 1 000 – 1 300 116 106 

 Premi tingkat III 1 300 – 1 500 124 114 

 Premi tingkat IV > 1 500 129 119 

 Hari libur Tanpa basis 129 119 

2 Panen areal berbukit    

 Premi tingkat I (basis) ≤ 1 000 111 101 

 Premi tingkat II 1 000 – 1 300 121 111 

 Premi tingkat III 1 300 – 1 500 129 119 

 Premi tingkat IV > 1 500 134 124 

 Hari libur Tanpa basis 134 124 

3 Muat TBS    

 Hari kerja Tanpa basis 25 25 

 Hari libur Tanpa basis 30 30 

Sumber : Kantor Sentral Kebun Nusantara (2020) 

 

 Pengawasan dan Evaluasi Panen. Pengawasan dan evaluasi panen 

dilaksanakan sebagai langkah untuk menjaga kualitas dan kuantitas panen. 

Pengawasan dan evaluasi panen dilaksanakan langsung oleh mandor panen. 

Mandor panen akan mengawasi seluruh kegiatan panen yang meliputi mutu buah, 

mutu hanca, dan kuantitas panen untuk setiap tenaga pemanen. Pengawasan 

dilakukan dengan cara memantau langsung pekerjaan tenaga pemanen. Selanjutnya 

tenaga pemanen akan mendapatkan evaluasi untuk pekerjaannya setiap hari saat 

lingkaran pagi tenaga pemanen. Evaluasi diberikan agar prestasi kerja tenaga 

pemanen tetap terjaga, sehingga diharapkan produktivitas dapat meningkat di masa 

yang akan datang. 

 



29 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Pengawasan hanca panen 

 

 

Verifikasi Pekerjaan menggunakan GPS Tracking 

 

 GPS Tracking merupakan salah satu metode untuk verifikasi pekerjaan di PT 

KAN Kebun Nusantara khususnya pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemborong 

atau pemegang SPK. Pembayaran pekerjaan borongan di PT KAN Kebun 

Nusantara didasarkan pada luasan areal yang tercantum pada peta kerja. Pekerjaan 

yang telah selesai dilaksanakan akan diverifikasi oleh tim verifikasi pekerjaan dan 

mandor dari perusahaan. Pekerjaan  akan diverifikasi sesuai dengan ketentuan SPK 

baik dari kualitas pekerjaan maupun kuantitas pekerjaan. Hasil verifikasi pekerjaan 

terbagi menjadi tiga, yaitu lolos verifikasi, lolos bersyarat, dan tidak lolos verifikasi. 

Pekerjaan yang lolos verifikasi akan dibayarkan oleh perusahaan melalui KTU, 

sedangkan jika pekerjaan tersebut lolos bersyarat maka pemegang SPK harus 

melaksanakan ketentuan yang disepakati saat proses verifikasi antara tim verifikasi 

dengan mandor. Pekerjaan yang tidak lolos verifikasi dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu kualitas tidak memenuhi standar dan kuantitas tidak sesuai peta kerja. Jika 

kualitasnya tidak lolos verifikasi maka tim verifikasi akan menginstruksikan agar 

pekerjaan tersebut diulang kembali, sedangkan jika kuantitas pekerjaannya tidak 

lolos verifikasi maka akan diberi penawaran oleh perusahaan. Jika luas areal yang 

tidak dikerjakan merupakan areal yang sulit dijangkau atau dikerjakan maka areal 

tersebut dapat dikeluarkan dari peta kerja, sehingga pekerjaan yang dibayar hanya 

luas areal yang dikerjaka  n oleh pemegang SPK. Pengukuran luas areal yang 

dikerjakan tersebut dilakukan dengan menggunakan GPS Tracking. GPS Tracking 

digunakan karena lebih akurat dan mampu menghitung luas areal dengan mudah 

meskipun bentuk areal tidak beraturan. 

 GPS yang digunakan di PT KAN Kebun Nusantara yaitu Garmin GPSMAP 

78s. Pengukuran areal dengan Garmin GPSMAP 78s menggunakan fitur kalkulasi 

area. Pengukuran dilakukan dengan menghidupkan fitur kalkulasi area di GPS, 

setelah itu verifikator akan mengelilingi pinggiran areal yang tidak dikerjakan. GPS 

akan otomatis merekam pergerakan verifikator yang mengelilingi areal tersebut, 

setelah selesai maka luas areal akan tampak di layar GPS. Setelah pengambilan data 

luas areal yang tidak dikerjakan, data tersebut akan diserahkan ke asisten GIS untuk 

diolah dan dimasukkan ke dalam peta kerja. Peta kerja yang telah difinalisasi akan 

diserahkan kepada asisten kepala dan KTU, sehingga pekerjaan yang telah 

diselesaikan dapat dibayarkan oleh perusahaan. 

 

 

 



30 
 

Gambar 15. Kegiatan GPS tracking 

 

Pengambilan Leaf Sampling Unit dan Soil Sampling Unit 

 

 Leaf Sampling Unit (LSU) dan Soil Sampling Unit (SSU) adalah kesatuan 

contoh daun dan tanah yang mewakili suatu areal. LSU dan SSU digunakan sebagai 

sampel yang dianalisis untuk keperluan tertentu. LSU dan SSU yang diambil di PT 

KAN Kebun Nusantara dianalisis unsur haranya untuk keperluan penentuan dosis 

pemupukan NPK. Selain itu, pengambilan LSU juga bertujuan untuk keperluan 

penelitian Precipalm. LSU diambil beserta dengan titik koordinat pengambilan 

sampel. Unsur hara pada LSU dan titik koordinat pengambilan sampel akan 

digunakan untuk cross checking pendugaan status hara menggunakan satelit, yang 

mana akan dicek akurasi pendugaan hara menggunakan satelit. 

 Pengambilan LSU dilakukan pada pukul 08.00-11.00 WITA, hal tersebut 

dilakukan sebab embun pada daun sudah hilang dan transpirasi tanaman tidak 

sebesar diatas pukul 12.00 WITA (Rahmawati dan Santoso 2017). LSU diambil 10 

sampel per blok di 12 blok dengan ketentuan satu sampel per baris pokok, jarak 

antar baris LSU 10 baris pokok,  pokok yang diambil yaitu pokok ke-10 dari jalur 

masuk, dan jalur masuk tiap baris zigzag. Peta pengambilan sampel dapat dilihat di 

gambar 15. 

 
                        

                        

                        

                        

                        

Baris ke- 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

Gambar 16. Peta pengambilan LSU 

 Teknik pengambilan LSU yaitu dengan mengambil 6 helai daun tengah pada 

pelepah ke-17. Menurut Rahmawati dan Santoso (2017), daun tersebut mewakili 

status hara pada pokok tersebut. Daun diambil dengan cara menurunkan pelepah 

menggunakan egrek, selanjutnya 6 daun yang berada di tengah dipotong dengan 

menggunakan cutter. Daun tersebut dibuang tangkainya dan dibagi menjadi 3 

segmen, lalu segmen bagian tengah akan digunakan sebagai LSU. Selanjutnya LSU 

dibersihkan menggunakan alkohol 70% agar sampel tersebut bebas dari 

kontaminasi kotoran dan mikroorganisme yang dapat mempengaruhi hasil analisis 

unsur hara. LSU tersebut selanjutnya dikeringkan untuk menurunkan kadar airnya. 

Hal tersebut dilakukan agar sampel tidak rusak saat pengiriman menuju 

laboratorium. LSU dikeringkan dengan suhu 55⁰C menggunakan oven dengan 

waktu 3-4 hari. Menurut Budiman (2019), sampel biomassa tanaman yang akan 
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dianalisis unsur nitrogennya tidak boleh dikeringkan dengan suhu >60⁰C, sebab 

nitrogen menguap diatas suhu tersebut. Setelah dikeringkan LSU dikemas dan 

dikirimkan ke laboratorium untuk dianalisis unsur haranya. 

Gambar 17. Pengambilan dan preparasi LSU 

 

Pengambilan SSU dilakukan dengan pengambilan sampel tanah komposit. 

Titik pengambilan komposit dilakukan pada titik yang sama dengan titik 

pengambilan LSU, yaitu 10 titik untuk satu komposit. SSU tanah komposit diambil 

di 12 blok yang mewakili tiap blok tersebut. Teknik pengambilan LSU dilakukan 

dengan menggali tanah dengan kedalam 20-30 cm menggunakan pacul, lalu tanah 

tersebut diaduk dan diambil kira-kira 1 kg per titik pengambilan. Setelah 

pengambilan di 10 titik per blok selesai, tanah yang telah diambil dicampurkan dan 

diaduk rata. Selanjutnya SSU diambil dari campuran tanah komposit tersebut 

sebanyak 500 g. SSU tersebut selanjutnya dikemas dan dikirim ke laboratorium 

untuk dianalisis unsur haranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Pengambilan SSU 

 

Aspek Manajerial 

 

 Struktur kepegawaian di afdeling 1 Kebun Nusantara dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu karyawan supervisi dan karyawan harian lepas (KHL). Karyawan 

supervisi terdiri atas asisten afdeling, mandor I, mandor panen, mandor perawatan, 

kerani I, dan krani pengumpul hasil (KPH). Karyawan supervisi bertugas sebagai 

lini manajerial di lingkup afdeling. Kegiatan aspek manajerial yang dilakukan 

penulis yaitu sebagai pendamping mandor panen, pendamping mandor perawatan, 

pendamping mandor I, pendamping KPH, pendamping kerani I, dan pendamping 

asisten afdeling. Jurnal kegiatan aspek manjerial dilampirkan pada lampiran 1.  

 

Pendamping Mandor Panen 

 Mandor panen adalah lini terdepan dalam pengawasan kegiatan panen. 

Mandor panen bertugas untuk membuat rencana kerja harian (RKH) panen, 

membagi hanca pemanen, memberi arahan kepada pemanen, mengawasi serta 
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mengevaluasi kegiatan panen, mencatat hasil panen, melakukan estimasi panen, 

dan berkoordinasi dengan KPH terkait pengangkutan TBS di TPH. Selain itu, 

mandor panen juga bertugas meningkatkan produktivitas pemanen agar produksi 

dapat melampaui target di rencana kerja operasional (RKO). Kegiatan yang 

dilakukan oleh penulis sebagai pendamping mandor panen yaitu membuat rencana 

kerja harian, memberi arahan kepada pemanen, mengawasi kegiatan panen, 

mencatat hasil panen, melakukan estimasi panen berdasarkan AKP, dan 

berkoordinasi dengan KPH terkait pengangkutan TBS. 

 

Pendamping Mandor Perawatan 

 

 Mandor perawatan bertugas untuk merencanakan dan memastikan 

terlaksananya kegiatan perawatan di afdeling. Kegiatan perawatan yang di 

laksanakan di afdeling 1 Kebun Nusantara yaitu pengendalian gulma (manual dan 

kimiawi), penunasan, perawatan jalan, dan pemupukan. Mandor panen akan 

mendapatkan daftar pekerjaan  berbentuk barchart dari asisten afdeling. Mandor 

perawatan akan mencari tenaga kerja pemborong yang sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan, serta biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan yang tercantum di 

rencana kerja operasional (RKO). Setelah mendapatkan tenaga kerja, mandor 

perawatan akan membuat bon penawaran pekerjaan yang akan diserahkan kepada 

KTU melalui krani afdeling. Jika bon penawaran pekerjaan disetujui oleh kantor 

sentral, mandor perawatan dapat melaksanakan kegiatan perawatan tersebut. 

Selanjutnya mandor perawatan harus memastikan ketersediaan alat-alat kerja pada 

hari sebelum pelaksanaan kegiatan perawatan. 

 Pekerjaan perawatan dimulai pada 07.00-15.00 WITA dan dapat selesai lebih 

awal jika pekerjaan telah selesai atau terkendala cuaca buruk. Kegiatan diawali 

dengan pengarahan pekerja oleh mandor perawatan. Hal yang disampaikan saat 

pengarahan meliputi SOP pekerjaan dan pembagian hanca kerja. Saat pelaksanaan 

pekerjaan, mandor perawatan bertugas untuk mengawasi kegiatan perawatan secara 

langsung dan memeriksa kualitas pekerjaan. Setelah pekerjaan pada hari tersebut 

selesai, mandor perawatan akan mengisi kartu laporan kerja yang selanjutnya akan 

diserahkan kepada krani afdeling. 

 Pekerjaan yang dilakukan penulis sebagai pendamping mandor perawatan 

yaitu membantu merencanakan kegiatan perawatan, memberikan pengarahan 

sebelum kerja, mengawasi dan memeriksa kualitas pekerjaan, dan membuat kartu 

laporan kerja. 

 

Pendamping Mandor I 

  

 Mandor I adalah kepala dari semua mandor. Mandor I berada langsung 

dibawah asisten afdeling. Fungsi dari mandor I membantu asisten afdeling dalam 

pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan serta memastikan semua pekerjaan 

berjalan sesuai dengan target dan norma yang belaku. Mandor I bertugas mengecek 

kesiapan pelaksanaan pekerjaan saat lingkaran pagi supervisi, mengawasi serta 

mengelola para mandor, merekapitulasi produksi harian, berkoordinasi dengan 

kerani afdeling terkait administrasi pekerjaan, dan mengevaluasi kegiatan 

operasional di afdeling. Mandor I di afdeling 1 Kebun Nusantara memiliki tugas 
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tambahan, yaitu mengawasi dan mengarahkan operasional alat berat yang sedang 

beroperasi di afdeling 1.   

 Pekerjaan yang dilakukan penulis sebagai pendamping mandor I yaitu 

membantu mengawasi mandor, merekapitulasi produksi harian, dan mengawasi 

serta mengarahkan operasional alat berat. 

 

Pendamping Kerani Pengumpul Hasil (KPH) 

  

Kerani pengumpul hasil (KPH) bertugas merencanakan dan mengatur 

pelaksanaan kegiatan pengangkutan TBS di TPH menuju PKS serta membantu 

mandor panen dalam pencatatan dan penyortiran TBS di TPH. Jumlah TBS yang 

diangkut akan dicatat dan direkap ke dalam buku muat berdasarkan nama dan 

nomor hanca masing-masing tenaga pemanen. Selain itu KPH juga bertugas untuk 

mengawasi kegiatan pengangkutan TBS, membuat Surat Pengantar Barang: Tandan 

Buah Segar (SPB-TBS), dan mencatat jumlah buah yang diangkut beserta tonase 

untuk tiap rit pengangkutan. 

Perencanaan pengangkutan TBS diawali dengan menghitung kebutuhan 

truk pengangkut dan tenaga pemuat berdasarkan angka estimasi panen yang 

diberikan oleh mandor panen pada hari sebelumnya. Selanjutnya KPH akan 

berkoordinasi dengan pemegang SPK pengangkutan TBS terkait dengan pengadaan 

truk pengangkut untuk kegiatan panen pada esok hari. 

Kegiatan yang dilakukan penulias sebagai pendamping KPH yaitu mencatat 

pengangkutan TBS di tiap TPH, menyortir TBS yang tidak layak panen, membuat 

SPB-TBS, mencatat jumlah buah dan tonase yang diangkut untuk tiap rit 

pengangkutan, dan mengawasi kegiatan pengangkutan TBS. 

Gambar 19. a) Buku muat dan b) surat pengantar barang-TBS 

 

Pendamping Kerani I 

 Kerani I adalah karyawan yang bertugas membantu asisten afdeling untuk 

mengelola seluruh kegiatan administrasi baik data, surat, maupun laporan di 

lingkup afdeling. Data-data serta laporan yang berkaitan dengan kegiatan 

operasional di afdeling harus dikelola dan disajikan dengan jelas dan akurat sesuai 

dengan format admisnitrasi perusahaan. Data-data dan laporan tersebut selanjutnya 

akan diserahkan ke Kantor Sentral Kebun Nusantara. Selain itu krani I juga bertugas 

membantu asisten afdeling I membuat Rencana Kerja Operasional (RKO) tiap 

triwulan, barchart pekerjaan, Muster Chit (rencana kerja harian), bon pengajuan 

dan penyelesaian pekerjaan, bon pengajuan barang dan bahan, serta bon 

pembayaran upah dan premi karyawan. 

a. b. 
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 Pekerjaan yang dilakukan penulis sebagai pendamping kerani I yaitu 

membuat Muster Chit, kartu laporan pekerjaan, serta menghitung upah dan premi 

karyawan. 

   Gambar 20. a) Muster chit dan b) kartu laporan pekerjaan 

 

Pendamping Asisten Afdeling 

 

 Asisten afdeling adalah pemimpin tertinggi untuk lingkup afdeling. Asisten 

afdeling bertanggung jawab langsung kepada asisten kepala terkait dengan kegiatan 

operasional di afdeling. Asisten afdeling dibantu oleh mandor I untuk kegiatan 

operasional dan kerani I untuk kegiatan administrasi. Tugas asisten afdeling yaitu 

mengelola seluruh kegiatan operasional dan administrasi di afdeling mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaaan, pengawasan, dan evaluasi. Selain itu 

asisten afdeling juga bertanggung jawab terhadap kehidupan dan hubungan sosial 

di lingkup afdeling, baik antar sesama karyawan maupun dengan masyarakat 

sekitar. 

 Kegiatan yang dilakukan penulis sebagai pendamping asisten afdeling yaitu 

mengawasi pekerjaan mandor, membantu pengorganisasian prioritas pekerjaan, 

mengikuti rapat supervisi afdeling, dan mengikuti kegiatan sosial di sekitar 

afdeling. 

 

Pembahasan 

 

Biomassa Tanaman 

 

 Hasil dari destruksi batang diperoleh presentase penyusutan bobot kering 

yaitu menjadi 13% dari bobot basah dan massa jenis batang dalam bobot kering 

yaitu 0.82 g cm-3. Hasil dari destruksi pelepah diperoleh presentase penyusutan 

bobot kering yaitu menjadi 30% dari bobot basah dan bobot kering pelepah-1 

diperoleh 3.38 kg pelepah-1. Hasil dari destruksi daun diperoleh presentase 

penyusutan bobot kering yaitu menjadi 43% dari bobot basah dan bobot kering daun 

helai-1 diperoleh 4.2 g helai-1. Data pendugaan bobot kering tanaman sampel 

diperoleh untuk batang, pelepah, dan daun masing-masing 111.17 kg, 114.82 kg, 

dan 45.53 kg tanaman-1. Biomassa total diperoleh 271.52 kg tanaman-1. 

 

 

Tabel 16. Data morfologi dan biomassa tanaman sampel 
Jumlah 

tanaman 

contoh 

Tinggi 

(cm) 

Jumlah 

pelepah 

Jumlah 

daun 

Bobot kering tanaman-1 (kg) 

Batang Pelepah Daun Total 

1 456 34 324 111.17 114.82 45.53 271.52 

a. b. 
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 Data morfologi tanaman diperlukan untuk menduga biomassa tanaman di 

demplot Precipalm. Data morfologi tanaman di koleksi di 6 blok yaitu blok 117, 

118, 119, 122, 123, dan 124. Data morfologi tanaman tersaji pada tabel 3. 

 

Tabel 17. Data morfologi tanaman di demplot precipalm PT KAN Kebun Nusantara 

Blok Tahun 

tanam 

Tinggi 

batang (cm) 

DBH 

(cm) 

Jumlah 

pelepah 

Jumlah daun 

pelepah-1 

 Perlakuan PPKS 

117 2009 314.2 60.82 38 322 

119 2009 336.8 62.42 42 322 

123 2010 270.8 60.31 39 327 

Rata-rata 307.27 61.18 39.67 324 307 

SD 33.54 1.10 2.08 2.08 2.89 

 Perlakuan Precipalm 

118 2009 348.5 64.54 41 328 

122 2010 271 57.68 41 325 

124 2010 246 58.33 40 331 

Rata-rata 288.50 60.18 41 328 

SD 53.44 3.79 0.58 3 

  

 Pendugaan biomassa batang didapatkan dengan mengalikan volume batang 

dalam bobot kering dengan massa jenis batang dalam bobot kering yang diperoleh 

dari destruksi tanaman. Biomassa pelepah diperoleh dengan mengalikan jumlah 

pelepah hidup dan bobot kering pelepah helai-1 yang diperoleh dari destruksi 

tanaman. Biomassa daun dihitung dengan mengalikan jumlah pelepah hidup, 

jumlah helai daun pelepah-1, dan bobot kering daun helai-1. Biomassa batang, 

biomassa pelepah, dan biomassa daun  diperoleh rata-rata sebesar 101.4 kg 

tanaman-1, 135.54 kg tanaman-1, 54.82 kg tanaman-1. Pendugaan biomassa ha-1 

diperoleh untuk batang sebesar 11.15 ton ha-1, pelepah 14.90 ton ha-1, dan untuk 

daun 6.03 ton ha-1. 

 

Tabel 18. Data estimasi biomassa tanaman di demplot precipalm PT KAN Kebun 

Nusantara 

Blok Tahun tanam Biomassa (kg tanaman-1) 

Batang Pelepah Daun Total 

  Perlakuan PPKS 

117 2009 107.44 129.68 51.73 288.86 

119 2009 119.41 140.49 56.15 316.05 

123 2010 89.85 132.39 53.71 89.85 

Rata-rata 105.57 134.19 53.86 231.59 

SD 14.87 5.62 2.21 123.50 

Biomassa tanaman ha-1 11 964.22 15 207.82 6 104.51 26 246.49 

  Perlakuan Precipalm 

118 2009 131.92 137.79 56.21 325.92 

122 2010 83.84 137.79 55.60 277.24 

124 2010 75.92 135.09 55.50 266.51 

Rata-rata 97.23 136.89 55.77 289.89 
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SD 30.31 1.56 0.38 31.66 

Biomassa tanaman ha-1 10 338.44 14 555.97 5 930.21 30 824.97 

  

Status Hara Nitrogen pada Daun 

  

 Pendugaan status hara nitrogen pada daun kelapa sawit di PT KAN Kebun 

Nusantara menggunakan dua metode, yaitu analisa LSU dan pendugaan dengan 

satelit. Analisa LSU dilakukan di afdeling 1 berjumlah 12 blok.   

 

Tabel 19. Hasil pendugaan status hara nitrogen pada daun di Demplot Precipalm 

PT KAN Kebun Nusantara 

Blok Kadar N-total (%) 

Citra satelit Kadar optimum 

 Perlakuan PPKS 

117 1.89% 2.6 - 2.9 

119 1.89% 2.6 - 2.9 

123 1.89% 2.6 - 2.9 

Rata-rata 1.89% 2.6 - 2.9 

SD 0  

 Perlakuan Precipalm 

118 1.89% 2.6 - 2.9 

122 1.89% 2.6 - 2.9 

124 1.89% 2.6 - 2.9 

Rata-rata 1.89% 2.6 - 2.9 

SD 0  

Sumber: Precipalm (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Hasil pendugaan status hara nitrogen menggunakan citra satelit oleh 

tim Precipalm 

 

Status hara nitrogen di PT. KAN Kebun Nusantara mayoritas dibawah kadar 

optimum, terutama di lokasi demplot Precipalm yaitu di afdeling 1. Pantauan kadar 

N-total menggunakan satelit sentinel-2 menunjukkan nilai yang sangat rendah, 

yaitu <1.9%. Menurut (Goh dan Teo 2011), kadar N-total optimum pada daun 

kelapa sawit yaitu di 2.6 – 2.9%. Kadar N-total daun yang rendah disebabkan tidak 

adanya kegiatan pemupukan baik sintetis maupun organik selama 2 tahun terakhir 
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di PT. KAN Kebun Nusantara. Selain itu, pengendalian  gulma juga terhenti selama 

2 tahun yang menyebabkan gulma tumbuh tidak terkendali. Pertumbuhan gulma 

yang tidak terkendali tersebut menyebabkan kompetisi hara yang tinggi antara 

tanaman dengan gulma sehingga penyerapan unsur N oleh tanaman tidak optimal 

(Budi 2011). Gejala defisiensi N terlihat pada pertanaman kelapa sawit di demplot 

Precipalm PT. KAN Kebun Nusantara. Daun tua terlihat menguning tanda telah 

terjadi defisiensi N dalam waktu yang lama (Rahmawati dan Santoso 2017). 

 

Dosis Pemupukan Nitrogen 

 

 Penentuan dosis pemupukan di demplot Precipalm menggunakan 2 metode, 

yaitu menggunakan dosis rekomendasi PPKS dan aplikasi Precipalm. Penentuan 

dosis pemupukan dengan aplikasi precipalm didasarkan pada angka pendugaan 

status hara daun secara spesifik pada area tertentu menggunakan pemodelan citra 

satelit sentinel-2. Menurut Kaliana (2018), keuntungan menggunakan Precipalm 

yaitu dosis pemupukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanaman secara 

spesifik, presisi, dan cepat (real time). Dosis pemupukan dapat dilihat pada tabel 

20.   

 

Tabel 20. Dosis pemupukan pupuk N-P-K-Mg-S (12-12-12-17-2) di Demplot 

Precipalm PT. KAN Kebun Nusantara 

Blok Populasi 

(tan ha-1) 

Dosis PPKS (kg) Dosis Precipalm (kg) 

NPK 

ha-1 

NPK  

tan-1 

N 

ha-1 

N 

tan-1 

NPK 

ha-1 

NPK  

tan-1 

N 

ha-1 

N 

tan-1 

Perlakuan PPKS        

117 118 767 6.5 92.05 0.78 829.54 7.03 99.12 0.84 

119 129 838.5 6.5 100.62 0.78 855.27 6.63 103.2 0.80 

123 93 604.5 6.5 72.54 0.78 585.9 6.30 70.68 0.76 

Perlakuan Precipalm        

118 117 760.5 6.5 91.26 0.78 788.58 6.74 94.77 0.81 

122 91 591.5 6.5 70.98 0.78 574.21 6.31 69.16 0.76 

124 111 721.5 6.5 86.58 0.78 732.6 6.60 87.69 0.79 

Rata-rata 713.91 6.5 85.67 0.78 727.68 6.60 87.43 0.79 

Sumber: Precipalm (2020) 

 

 Pemupukan di demplot Precipalm menggunakan pupuk NPK Pelangi 12-12-

17-2 dengan kadar unsur nitrogen sebesar 12%. Dosis pemupukan N ha-1 terlihat 

untuk blok 117, 118, 119, dan 124 lebih besar daripada dosis pemupukan 

rekomendasi PPKS yaitu sebesar 99.12 kg, 94.77 kg, 103.2 kg, dan 87.69 kg, 

sedangkan untuk blok 122 dan 123 lebih kecil yaitu 69.16 kg dan 70.68 kg. Dosis 

pemupukan rekomendasi Precipalm diharapkan dapat sama atau lebih kecil 

daripada dosis pemupukan PPKS pada keadaan normal. Dosis pemupukan yang 

lebih tinggi pada demplot Precipalm PT. KAN Kebun Nusantara disebabkan 

tanaman mengalami defisiensi nitrogen yang ditunjukkan oleh gejala visual pada 

daun dan status N pada daun yang rendah yaitu <1.9%. Keadaan yang berbeda 

terlihat pada hasil penelitian Kaliana (2018) dimana dosis pemupukan rekomendasi 

Precipalm pada Kebun Penelitian IPB-Cargill menunjukkan angka yang lebih 

rendah yaitu 4.04 kg NPK 15-15-15 tanaman-1. Jumlah unsur N yang diaplikasikan 
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yaitu berjumlah 0.61 kg N tanaman-1. Dosis yang lebih rendah tersebut disebabkan 

status hara nitrogen pada daun di lokasi tersebut mendekati kadar optimum yaitu 

2.25%. 

 

Estimasi Neraca Nitrogen 

 

Tabel 21. Estimasi neraca nitrogen di PT KAN Kebun Nusantara 

 

  

Sumber Nilai (kg N ha-1 tahun-1) Sumber Data 

 Pra 

pemupukan 

Pasca 

Pemupukan 

 

  Dosis 

PPKS 

Dosis 

Precipalm 

 

Input N N dari pemupukan 

sintetis 

0 97.5 99 Precipalm 

(2020) 

 N dari pemupukan 

organik 

0 20.35 20.35 Data kebun 

(2020), Sung 

(2016) 

 Pelapukan residu 

tanaman 

    

 - N pada pelepah 

mati 

44.62 44.62 44.62 Data primer,  

Sung (2016) 

 - N pada daun mati 78.09 77.52 78.66 Data primer 

 Fiksasi N oleh 

bakteri 

5.5 5.5 5.5 Pardon et al. 

(2016) 

 Mineralisasi N 

- Mineralisasi 

bruto 

- Imobilisasi 

NO3- 

- Imobilisasi 

NH4+ 

Mineralisasi neto 

 

2359.18 

 

1851.83 

 

431.25 

 

76.1 

 

2359.18 

 

1851.83 

 

431.25 

 

76.1 

 

2359.18 

 

1851.83 

 

431.25 

 

76.1 

Allen et al. 

(2015) 

 Total 204.31 321.59 324.23  

Output N N pada TBS yang 

dipanen 

- tankos 

- mesokarp 

- cangkang 

- POME 

 

 

7.57 

3.57 

0.23 

150.66 

 

 

7.57 

3.57 

0.23 

150.66 

 

 

7.57 

3.57 

0.23 

150.66 

Data kebun 

(2020), Loh 

(2016), Sung 

(2016) 

 Total 162.03 162.03 162.03  

 Losses N N tercuci (NO3-) 1 6 6 Kurniawan 

et al. (2018) 

 N yang diemisikan 

(N2O) 

0.59 4.09 4.09 Sakata et al. 

(2014) 

 Total 1.59 10.09 10.09  

Uptake N  N pertumbuhan 

biomassa 

- batang 

- pelepah 

- daun 

 

 

3.38 

44.62 

78.09 

 

 

3.44 

44.62 

77.52 

 

 

3.32 

44.62 

78.66 

Data primer, 

Loh (2016), 

Tang et al. 

(2014) 

 Total 126.09 125.91 126.60  

Neraca nitrogen -85.67 23.56 25.24  
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Estimasi neraca nitrogen pra pemupukan 

 Input nitrogen. Input nitrogen adalah jumlah nitrogen yang masuk atau 

dimasukkan ke sistem dari berbagai sumber. Sumber input nitrogen yaitu dari 

pemupukan NPK, pemupukan organik dengan tandan kosong, pelapukan residu 

tanaman, fiksasi N oleh bakteri, dan mineralisasi N. Keadaan pada saat pra 

pemupukan terlihat bahwa input N dari pemupukan sintesis dan organik tidak ada 

disebabkan selama dua tahun terakhir tidak ada kegiatan pemupukan di kebun. 

Input dari pelapukan residu tanaman diperoleh dari pengembalian pelepah hasil 

panen dengan asumsi 2 pelepah tanaman-1 bulan-1 yaitu 122.71 kg N ha-1 tahun-1. 

Jumlah input N dari fiksasi bakteri dan mineralisasi N diperoleh dari penelitian 

Pardon et al. (2016) dan Allen et al. (2015) yaitu masing-masing sebesar 5.5 kg N 

ha-1 tahun-1 dan 76.1 kg N ha-1 tahun-1. 

 Output nitrogen. Output nitrogen adalah jumlah nitrogen yang keluar dari 

sistem dari berbagai sumber. Sumber output nitrogen pada neraca nitrogen yaitu N 

pada TBS yang dipanen. N yang keluar dari TBS yang dipanen yaitu 162.03 kg N 

ha-1 tahun-1 yang meliputi tandan kosong, mesokarp, cangkang, dan POME yaitu 

masing-masing sebesar 7.57 N ha-1 tahun-1, 3.57 N ha-1 tahun-1, 0.23 N ha-1 tahun-1 

dan 150.66 N ha-1 tahun-1. 

 Losses nitrogen. Losses nitrogen adalah jumlah nitrogen yang hilang keluar 

dari sistem. Sumber losses nitrogen yaitu dari N tercuci dan N yang diemisikan 

sebagai gas N2O. Jumlah N tercuci dan N yang diemisikan diperoleh dari penelitian 

Kurniawan et al. (2018) dan Sakata et al. (2014) yaitu masing-masing sebesar 1 kg 

N ha-1 tahun-1 dan 0.59 kg N ha-1 tahun-1. 

 Uptake nitrogen. Uptake nitrogen adalah jumlah nitrogen yang diambil oleh 

tanaman dari tanah. Sumber uptake nitrogen yaitu pengambilan N dari tanah untuk 

pertumbuhan biomassa tanaman. Jumlah uptake N untuk pertumbuhan daun, 

pelepah, batang masing-masing yaitu 77.68 kg N ha-1 tahun-1, 44.62 kg N ha-1 tahun-

1, dan 3.38 kg N ha-1 tahun-1. 

 Estimasi neraca nitrogen saat pra pemupukan di PT KAN Kebun Nusantara 

diperoleh sebesar  kg N ha-1 tahun-1. Nilai tersebut menunjukkan defisit nitrogen 

dari input yang disebabkan tidak adanya kegiatan pemupukan baik sintetis dan 

organik selama dua tahun terakhir. Defisit N dapat menyebabkan defisiensi 

nitrogen. Defisiensi nitrogen dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan 

vegetatif terutama pada daun yang mengakibatkan rendahnya net assimilation rate 

(Corley dan Mok 1972; Matana dan Mashud 2016).  Defisiensi nitrogen tersebut 

dalam jangka panjang dapat menurunkan produktivitas dari tanaman tersebut. 

 

Estimasi neraca nitrogen pasca pemupukan 

 Input nitrogen. Sumber input nitrogen saat pasca pemupukan yaitu N dari 

pemupukan sintetis dan organik, pelapukan residu tanaman dari pelepah pangkas 

panen, dan fiksasi N oleh bakteri. Nilai input N dari pemupukan sintetis yaitu 

sebesar 97.5 kg N ha-1 tahun-1 untuk dosis pemupukan PPKS dan 99 kg N ha-1 tahun-

1 untuk dosis pemupukan Precipalm. Nilai input N dari pemupukan organik 

menggunakan tandan kosong kelapa sawit basah dengan dosis 30 ton ha-1 yaitu 

sebesar 5.82 kg N ha-1 tahun-1. Nilai input N dari pelapukan residu tanaman yaitu 

sebesar 122.14 kg N ha-1 tahun-1 pada areal perlakuan dosis PPKS dan 123.28 kg N 

ha-1 tahun-1 pada areal perlakuan dosis Precipalm. Nilai input N dari fiksasi N oleh 
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bakteri dan mineralisasi N sama seperti pada saat kondisi pra pemupukan yaitu 5.5 

kg N ha-1 tahun-1 dan 76.1 kg N ha-1 tahun-1. 

 Output nitrogen. Sumber output nitrogen pasca pemupukan diasumsikan 

sama seperti saat kondisi pra pemupukan. Jumlah N yang keluar dari TBS yang 

dipanen yaitu 162.03 kg N ha-1 tahun-1. 

Losses nitrogen. Sumber losses nitrogen pasca pemupukan diasumsikan 

sama seperti saat kondisi pasca pemupukan. Jumlah N terlindi dan N yang 

diemisikan masing-masing sebesar 6 kg N ha-1 tahun-1 dan  4.09 kg N ha-1 tahun-1 

(Kurniawan et al. 2018; Sakata et al. 2014) 

 Uptake nitrogen. Sumber uptake nitrogen pada neraca nitrogen pasca 

pemupukan diasumsikan sama dengan kondisi pra pemupukan. Jumlah uptake N 

untuk pertumbuhan daun, pelepah, batang untuk areal perlakuan dosis PPKS yaitu 

masing-masing sebesar 77.52 kg N ha-1 tahun-1, 44.62 kg N ha-1 tahun-1, dan 3.44 

kg N ha-1 tahun-1, sedangkan untuk dosis Precipalm masing-masing sebesar 78.66 

kg N ha-1 tahun-1, 44.62 kg N ha-1 tahun-1, dan 3.32 kg N ha-1 tahun-1. 

 Estimasi neraca nitrogen saat pasca pemupukan di PT KAN Kebun Nusantara 

diperoleh sebesar 23.56 kg N ha-1 tahun-1 untuk perlakuan PPKS dan 25.24 kg N 

ha-1 tahun-1 untuk perlakuan Precipalm. Nilai tersebut menunjukkan surplus 

nitrogen untuk kedua aplikasi dosis pemupukan tersebut yang mengindikasikan 

terjadinya penambahan nitrogen pada tanah dalam agroekosistem tersebut (Sainju 

2017). Surplus N pada kedua perlakuan pemupukan perlu dilihat dampaknya 

terhadap peningkatan unsur N pada daun dan produktivitas. Input N yang tinggi 

dapat memperbaiki pertumbuhan dan produktivitas pada tanaman, tetapi di sisi lain 

surplus N yang berlebihan akibat input N yang terlalu tinggi dapat menyebabkan 

masalah lingkungan seperti meningkatnya kemasaman tanah dan emisi gas rumah 

kaca (Sainju, 2017). 

 

Jejak Nitrogen Produksi 

 

Tabel 22. Jejak nitrogen produksi CPO di di PT KAN Kebun Nusantara 

 Pra pemupukan Pasca pemupukan 

  Dosis PPKS Dosis Precipalm 

Nnew 

(kg N ha-1 tahun-1) 

81.6 179.1 180.6 

Yproduct 

(kg CPO ha-1 

tahun-1) 

2 659.62 2 659.62 2 659.62 

VNF 

(kg N kg-1 CPO) 

0.03 0.07 0.07 

Consprod 

(kg CPO kapita-1 

tahun-1) 

47.62 47.62 47.62 

NFprod 

(kg N kapita-1 

tahun-1) 

1.45 3.19 3.22 

 

 Jejak nitrogen produksi untuk areal demplot pemupukan PT KAN Kebun 

Nusantara diperoleh untuk pra pemupukan sebesar 1.45 kg N kapita-1 tahun-1 serta 
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untuk pasca pemupukan perlakuan PPKS dan Precipalm masing-masing sebesar 

3.19 kg N kapita-1 tahun-1 dan 3.22 kg N kapita-1 tahun-1. Jejak nitrogen yang lebih 

rendah pada kondisi pra pemupukan disebabkan tidak adanya input pemupukan 

eksternal dari pupuk sintetis. Dosis pemupukan antara kedua perlakukan yang tidak 

berbeda nyata, yaitu 99 kg N ha-1 untuk perlakuan dosis Precipalm dan 97.50 kg N 

ha-1 untuk perlakuan dosis PPKS menyebabkan nilai jejak nitrogen yang dihasilkan 

tidak berbeda nyata. Selain itu angka produktivitas CPO antara dua perlakuan 

diasumsikan sama yaitu sebesar 2.66 ton CPO ha-1 tahun-1 yang diperoleh dari 

produktivitas TBS sebesar 11.4 ton TBS ha-1 tahun-1 dikalikan dengan faktor 

konversi rendemen 23.33% CPO untuk tiap ton TBS nya (Subagya dan Suwondo 

2017). Nilai konsumsi diperoleh dari jumlah konsumsi CPO domestik sebesar 12.7 

juta ton dan jumlah penduduk Indonesia pada sensus 2018 yaitu sebesar 269.6 juta 

jiwa, sehingga konsumsi CPO per kapita diperoleh 47.62 kg CPO kapita-1 tahun-1 

(Hirschmann 2020; Plecher 2020). 

Nilai jejak nitrogen produksi perlu dikaji ulang saat akhir masa percobaan 

dengan melihat produktivitas antara dua areal perlakuan dosis pemupukan untuk 

melihat hasil yang diperoleh apakah masih sama atau sudah berbeda. 

 

Estimasi Efisiensi Nitrogen 

 

Tabel 23. Estimasi efisiensi penerapan dosis pemupukan nitrogen di PT KAN 

Kebun Nusantara 

 Perlakuan 

 Dosis PPKS Dosis Precipalm 

   

Nupt  

(kg N ha-1 tahun-1) 

125.91 126.60 

Nin eksternal 

(kg N ha-1 tahun-1) 

179.1 180.6 

EfN eksternal 

(%) 

69.98 70.09 

   

Nupt  

(kg N ha-1 tahun-1) 

125.91 126.60 

Nin total 

(kg N ha-1 tahun-1) 

321.59 324.23 

EfN total 

(%) 

89.53 88.80 

 

Estimasi efisiensi penerapan dosis pemupukan nitrogen ditinjau melalui dua 

pendekatan, yaitu efisiensi input eksternal dan efisiensi input total dengan 

mempertimbangkan input eksternal dan internal. Estimasi efisiensi input nitrogen 

eksternal PPKS dan Precipalm diperoleh masing-masing sebesar 69.98% dan 

70.09%.  Sedangkan nilai estimasi efisiensi input nitrogen total masing-masing 

sebesar 89.53% dan 88.80%. Nilai estimasi efisiensi pemupukan nitrogen untuk 

kedua perlakuan pemupukan baik menggunakan pendekatan input eksternal atau 

kedua input menunjukkan angka yang tidak berbeda nyata. Hal ini disebabkan 

jumlah input untuk kedua pemupukan juga tidak jauh berbeda, yaitu 321.59 kg N 
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ha tahun-1 dan 324.23 kg N ha tahun-1. Hal ini dapat diartikan tidak perbedaan 

efisiensi pemupukan antara kedua dosis pemupukan tersebut. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 

Estimasi neraca nitrogen di PT KAN Kebun Nusantara dengan umur TM 9 

kondisi pra pemupukan diperoleh -85.67 kg N ha-1 tahun-1, sedangkan untuk kondisi 

pasca pemupukan diperoleh untuk kedua perlakuan dosis pemupukan baik PPKS 

dan Precipalm sebesar 23.56 kg N ha-1 tahun-1 dan 25.24 kg N ha-1 tahun-1. Defisit 

N terjadi pada kondisi pra pemupukan jika tidak mempertimbangkan input sumber 

dan proses dekomposisi alami akibat dari tidak adanya pemupukan selama dua 

tahun terakhir, sedangkan pada kondisi pasca pemupukan terjadi surplus N untuk 

kedua perlakuan.  

Jejak nitrogen produksi diperoleh untuk pra pemupukan sebesar 1.45 kg N 

kapita-1 tahun-1 serta untuk pasca pemupukan perlakuan PPKS dan Precipalm 

masing-masing sebesar 3.19 kg N kapita-1 tahun-1 dan 3.22 kg N kapita-1 tahun-1. 

Data tersebut menunjukkan bahwa dinilai pada parameter jejak nitrogen keadaan 

tidak dipupuk lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan keadaan setelah 

dipupuk. 

Estimasi efisiensi nitrogen untuk perlakuan dosis PPKS dan Precipalm 

diperoleh masing-masing sebesar 69.98% dan 70.09% untuk efisiensi input 

eksternal dan 89.53% dan 88.80% jika mempertimbangkan input internal, yang 

mana nilai tersebut tidak berbeda nyata. 

 

Saran 

Neraca nitrogen dalam laporan penelitian lapang ini hanya berupa estimasi 

dengan data yang tersedia selama penelitian dan kondisi penelitian di demplot 

Precipalm baru memasuki tahap pra pemupukan. Oleh karena itu perlu dikaji 

dampak dua perlakuan pemupukan terhadap serapan nitrogen oleh daun dan 

produktivitas tanaman untuk menilai efisiensi pemupukan secara lebih mendalam. 
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