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RESUME 

 

Perkebunan kelapa sawit memiliki fungsi ekonomi yang dikenal sebagai tanaman penghasil 
minyak nabati (minyak sawit). Karakteristik tanaman kelapa sawit sebagai tanaman tahunan dan 
kategori pohon, menjadikan kelapa sawit memiliki keunggulan yakni sebagai tanaman penghasil 
minyak nabati paling produktif. Selain itu, perkebunan sawit juga berfungsi secara ekologis, salah 
satu fungsi ekologis yang dimaksud adalah fungsi konservasi tanah dan air.  

Fungsi konservasi air dan tanah juga menjadi salah satu fungsi ekologi yang makin penting 
dalam konteks platform pembangunan global yakni Sustainable Development Goals (SDGs). 
Konservasi tanah dan air terkait dengan pencapaian target SDG-14 (life below water) dan SDG-15 
(life on land), bahkan juga terkait dengan SDG-13 (Climate Action). 

Perkebunan sawit berperan dalam konservasi tanah dan air melalui empat mekanisme baik 
mekanisme alamiahnya tanaman kelapa sawit. Struktur dan mekanisme pelepah daun/sistem kanopi 
(canopy cover) yang secara fisik melindungi tanah dari hujaman langsung air hujan. Sistem 
perakaran tanaman kelapa sawit, serabut yang luas dan dalam dengan biopori yang mampu 
mengurangi erosi sekaligus meningkatkan cadangan air tanah dan bahan organik. 

Selain itu, mekanismen konservasi air dan tanah pada perkebunan sawit juga melalui mekanisme 
man-made. Implementasi Good Agriculture Practices perkebunan sawit yang terintegrasi dengan 
konservasi tanah dan air seperti legume cover crop, sistem teras sering lahan miring, sistem guludan , 
rorax, dan mulsa. Pengembalian biomas ke lahan perkebunan yang dapat memperbaiki kesuburan 
fisika, kimia dan biologi tanah serta konservasi tanah dan air. 
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PENDAHULUAN 

Perkebunan kelapa sawit memiliki 
fungsi ekonomi yang dikenal sebagai 
tanaman penghasil minyak nabati (minyak 
sawit). Karakteristik tanaman kelapa sawit 
sebagai tanaman tahunan dan kategori 
pohon, menjadikan kelapa sawit memiliki 
keunggulan yakni sebagai tanaman 
penghasil minyak nabati paling produktif. 

Sektor pertanian termasuk perkebunan 
memiliki fungsi ekonomi (white function) 
dan fungsi ekologis (green/blue function) 
(Huylenbroeck et al., 2007). Demikian juga 
perkebunan kelapa sawit selain fungsi 
ekonomi, juga memiliki fungsi ekologis 
seperti pelestarian siklus karbon dan 
oksigen, dan konservasi tanah dan air.  

Konservasi tanah dan air makin penting 
dalam konteks platform pembangunan 
global yakni Sustainable Development Goals 
(SDGs). Konservasi tanah dan air terkait 
dengan pencapaian target SDG-14 (life below 
water) dan SDG-15 (life on land), bahkan 
juga terkait dengan SDG-13 (Climate Action). 
Diharapkan semua sektor ekonomi termasuk 
perkebunan menjadi bagian solusi dari 
pencapaian target SDGs tersebut.  

Tulisan dalam artikel ini akan 
mendiskusikan potensi alamiah tanaman 
kelapa sawit dapat berperan dalam 
konsevasi tanah dan air. Selain itu juga akan 
didiskusikan bagaimana Good Agriculture 
Practices (GAP) perkebunan kelapa sawit 
berkontribusi pada konservasi tanah dan air.  
 
 

SAWIT TANAMAN KONSERVASI 

Perkebunan kelapa sawit secara 
alamiah atau inherent (built in) memiliki 
kemampuan sebagai tanaman konservasi 
tanah dan air (Harahap, 2007). Dua 
mekanisme alamiah konservasi tanah dan 
air dari perkebunan kelapa sawit adalah 
mekanisme struktur pelepah daun dan 
canopy cover, serta mekanisme sistem 
perakaran tanaman kelapa sawit. Kedua 
kemampuan alamiah tersebut ditambah 
dengan tata kelola atau GAP konservasi 
tanah dan air yang baik (man-made), 
menjadikan perkebunan sawit sebagai 
bagian yang penting dari sistem konservasi 
tanah dan air pada suatu wilayah.  

Pertama, mekanisme struktur pelepah 
daun pohon kelapa sawit yang berlapis-lapis 
mampu menaungi lahan (land cover) 
mendekati 100 persen sejak kelapa sawit 
berumur muda. Setiap pohon kelapa sawit 
menghasilkan 18-30 pelepah setiap tahun. 
Agar proses fotosintesis dan produktivitas 
yang dihasilkan tanaman optimal, untuk 
tanaman muda (≤ 8 tahun) jumlah pelepah 
dipertahankan pada kisaran 48-56 pelepah. 
Sedangkan pada tanaman tua (> 8 tahun) 
dipertahankan pada kisaran 40-48 pelepah 
(Harahap, 2006; Harry et al., 2016; Turner 
and Gilbanks, 1974). Dengan jumlah pelepah 
yang dipertahankan tersebut akan 
membentuk sistem kanopi yang 
“memayungi” (canopy cover) hampir 100 
persen areal perkebunan sawit.  

Struktur pelepah daun yang demikian 
selain berfungsi sebagai “dapurnya” 
(fotosintesis) kelapa sawit, juga berfungsi 
melindungi tanah dari pukulan langsung air 
hujan. Jika hujan datang, pukulan air hujan 
tidak langsung menghujam ke tanah namun 
terlindungi dan terpecah oleh struktur 
pelepah daun berlapis-lapis tersebut. 

Kedua, tanaman kelapa sawit memiliki 
sistem perakaran serabut pohon kelapa 
sawit yang massif, luas dan dalam (Harahap, 
1999, 2007, Harianja, 2009). Perakaran 
kelapa sawit dewasa dapat mencapai radius 
4 meter sekeliling pangkal dan dengan 
kedalaman hingga 5 meter dibawah 
permukaan tanah yang membentuk pori-
pori mikro dan makro tanah (Harahap, 
1999). Pori-pori mikro dan makro tanah 
tersebut makin banyak dengan makin 
dewasa umur kelapa sawit.  

Tanaman kelapa sawit memiliki sistem 
perakaran yang massif dan membentuk pori-
pori di dalam tanah yang berfungsi sebagai 
penyimpan bahan organik dan cadangan air. 
Semakin meningkat umur tanaman sawit, 
maka akan semakin luas dan dalam 
perakarannya sehingga pori-pori tanah yang 
menyimpan bahan organik dan air tanah 
juga semakin besar. Pada tanaman sawit 
yang sudah dewasa, perakaran kelapa sawit 
mencapai lebih dari 5 meter dan dengan 
kedalaman lebih dari 5 meter dari pangkal 
batang pohon sawit. 

Air yang terisi pada musim hujan dan 
tersimpan dalam pori-pori tanah dimana 
kelapa sawit ditanam dan menciptakan 
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cadangan air yang cukup besar. Ketika 
musim kering tiba, cadangan air tersebut 
dilepas secara perlahan baik untuk 
kebutuhan tanaman kelapa sawit itu sendiri 
maupun untuk kebutuhan tanaman lain 
disekitarnya maupun untuk kebutuhan 
mikroorganisme tanah. Sebaliknya ketika 
musim hujan, air hujan yang jatuh ke lahan 
sawit terserap untuk mengisi “waduk” pada 
pori-pori tanah sebagai cadangan air. 

Sistem dan mekanisme biopori alamiah 
kelapa sawit yang demikian menyebabkan 
kemampuan lahan kelapa sawit dalam 
menahan air (water holding capacity) di 
dalam tanah. Sistem biopori alamiah yang 
demikian menjadikan kebun sawit tanaman 
konservasi tanah dan air. Menurut penelitian 
(Allen et al.,1998; Rusmayadi, 2011) 
membuktikan kapasitas penyimpanan air 
pada lahan sawit lebih baik dibandingkan 
tanaman karet sehingga kandungan air 
tanah lahan sawit lebih tinggi dari pada 
lahan yang ditanami karet. 

Biopori alamiah tersebut meningkatkan 
kemampuan lahan kebun sawit dalam 
menyerap/menahan air (water holding 
capacity) melalui peningkatan penerusan 
(infiltrasi) air hujan kedalam tanah, 
mengurangi aliran air permukaan (water 
run-off) dan menyimpan cadangan air di 
dalam tanah. Persentasi penerusan curah 
hujan ke permukaan tanah, laju infiltrasi 
lapisan solum dan cadangan air tanah 
sampai kedalaman 200 cm pada perkebunan 
sawit relatif sama dibandingkan dengan 
lahan hutan (Henson, 1999; PPKS, 2005). 

Selain menyerap air, biopori- biopori 
yang terbentuk pada zona perakaran 
(rizhosphere) tanaman kelapa sawit juga 
menyimpan bahan organik. Kandungan 
bahan organik dan C-organik pada zona 
perakaran kelapa sawit makin meningkat 
seiring dengan peningkatan umur tanaman 
kelapa sawit (Harianja, 2009). 
 
 

KONSERVASI KEBUN SAWIT 

Selain memiliki kemampuan sebagai 
tanaman konservasi air dan tanah, tata 
kelola perkebunan sawit juga memiliki 
fungsi yang sama yaitu dapat 
mengkonservasi air dan tanah di lingkungan 
perkebunan sawit.  Mekanisme konservasi 

tanah dan air yang dimaksud adalah melalui 
tata kelola lahan dalam budidaya kelapa 
sawit (man- made conservation). Standar 
kultur teknis kebun sawit mulai dari 
penanaman dan pemeliharaan tanaman 
menggunakan asas-asas konservasi tanah 
dan air. 

Penanaman tanaman pelindung (legume 
cover crop) pada masa pemeliharaan 
tanaman belum menghasilkan (umur 0-4 
tahun) dapat mengkonservasi tanah dan air, 
serta menambah kesuburan tanah (Yasin et 
al., 2006; Prawirosukarto et al., 2005). 
Sistem teras sering pada lahan miring, 
pembuatan piringan/tapal kuda, 
penempatan pelepah tua (pruning) sebagai 
guludan bahan organik pada gawangan, 
guludan, rorax, mulsa, pengembalian tandan 
kosong dan limbah cair ke lahan, yang sudah 
lama diaplikasikan pada perkebunan sawit 
merupakan bagian dari mekanisme 
konservasi tanah dan air pada perkebunan 
kelapa sawit (Satriawan et al., 2015; Afandi 
et al.,  2017; Murtilaksono et al., 2018; 
Satriawan et al., 2021).  

Mekanisme konservasi air dan tanah 
pada perkebunan sawit selanjutnya melalui 
pemanfaatan biomas. Hasil pembudidayaan 
kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit 
setiap tahun menghasilkan biomas dengan 
pertumbuhan yang lebih cepat dari 
pertumbuhan biomass hutan (Henson, 
1999). Volume biomas pada perkebunan 
kelapa sawit meningkat seiring dengan 
pertambahan umur tanaman kelapa sawit. 
Pada Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), 
volume biomas sekitar 14.5 ton per hektar 
dan meningkat menjadi sekitar 113 ton per 
hektar (Chan, 2002). Biomas tersebut 
sebagian besar kembali ke area perkebunan 
sawit baik pada selama proses pemeliharaan 
maupun masa replanting sehingga dapat 
menambah bahan organik lahan. Selain 
berfungsi meningkatkan kesuburan lahan, 
penambahan bahan organik juga bagian 
penting dari konservasi air dan tanah. 

Empat mekanisme konservasi tanah dan 
air pada kebun sawit tersebut berlangsung 
cukup lama yaitu sejak penanaman sampai 
25 tahun berikutnya (replanting). Sehingga 
mekanisme dan manfaat konservasi tanah 
dan air pada kebun sawit tersebut juga 
berlangsung sampai 25 tahun juga. 
Perkebunan sawit merupakan hamparan 



442  Palm Oil Journal, Vol II No. 26/07/2021 

@PASPI2021 

areal yang relatif luas. Sehingga empat 
mekanisme konservasi tanah dan air 
tersebut terjadi pada hamparan lahan yang 
luas. Terdapat jutaan bahkan milyaran 
biopori dibawah permukaan (zona 
rhizophere) perkebunan kelapa sawit yang 
selama 25 tahun bekerja baik sebagai 
penyimpan air maupun bahan organik.  

Dengan perkataan lain perkebunan 
sawit bukan hanya kegiatan ekonomi besar 
yang menghasilkan “kue” ekonomi saja. 
Perkebunan sawit juga menjadi bagian 
penting dari sistem konservasi tanah dan air 
wilayah. 

  
 

KESIMPULAN 

Selain memiliki fungsi ekonomi, 
perkebunan kelapa sawit secara alamiah 
memiliki fungsi konservasi tanah dan air. 
Dua mekanisme diantaranya adalah 
mekanisme alamiah yang dimiliki tanaman 
kelapa sawit. Struktur dan mekanisme 
pelepah daun/sistem kanopi (canopy cover) 
yang secara fisik melindungi tanah dari 
hujaman langsung air hujan. Sistem 
perakaran tanaman kelapa sawit, serabut 
yang luas dan dalam dengan biopori yang 
mampu mengurangi erosi sekaligus 
meningkatkan cadangan air tanah dan bahan 
organik. 

Selain itu, mekanisme konservasi air 
dan tanah lainnya pada perkebunan sawit 
juga melalui mekanisme man-made. 
Implementasi Good Agriculture Practices 
perkebunan sawit yang terintegrasi dengan 
konservasi tanah dan air seperti legume 
cover crop, sistem teras sering lahan miring, 
sistem guludan, rorax, dan mulsa. 
Pengembalian biomas ke lahan perkebunan 
yang dapat memperbaiki kesuburan fisika, 
kimia dan biologi tanah serta konservasi 
tanah dan air.  
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